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Eleva Huber Gabriela din 
anul I al Școlii profesio
nale „I. C. Frimu" din Si
naia, are multe de învă
țat de la muncitorul 
fruntaș In producție Lu- 
poiu Ion, la al cărui 

strung lucrează

Fotoi P. POP

O importantă acțiane a tineretului din Onești

Blocul tineretului
In cursul anului 1960 în ora

șul Onești se vor construi zeci 
ds blocuri impunătoare. Printre 
acestea se va afla și unul deose
bit: blocul tineretului, deosebit 
nu prin arhitectura sa, ci prin 
aceea că va fi construit fără 
niciun fel de investiții din 
partea statului. Un bloc cu 
24 de apartamente, lucrat 
cu multă grijă, construit în 
întregime din fonduri realizate 
de tineri prin muncă patriotică. 
Sub conducerea organizației de 
partid, tinerii au stabilit că cea 
mai mare parte din valoa
rea muncii patriotice desfășurată 
de către toți tinerii din orașul 
Onești va fi concretizată pînă la 
sfirșitul lunii octombrie în acest 
bloc al tineretului.

De unde a pornif 
aefiunea

Delegații la conferința U.T.M. 
pe complexul de șantiere Onești, 
care a avut loc cu cîteva zife 
In urmă, au dezbătut cu multă 
seriozitate toate problemele le
gate de munca lor. In conferință 
s-a arătat că acțiunile patrio
tice ale tineretului au adus com
plexului de șantiere economii în
semnate. In cursul anului 1959 
prin muncă patriotică au fost 
realizate economii în valoare 
de peste 440.000 lei. O fru
moasă realizare. Dar tinerii 
au arătat totodată în conferință 
că posibilitățile sînt mult mai 
mari. Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică pot face atî- 
tea economii incit s-ar putea 
construi din sumele realizate un 
bloc cu 24 de apartamente.

S-a făcut un calcul simplu: 
dacă fiecare tînăr ar realiza în 
nouă luni (pînă la sfirșitul lui 
octombrie) cel puțin 500 lei eco
nomii reprezentînd valoarea eco
nomică a muncii patriotice de
puse, înseamnă că se pot realiza 
aproape 1.000.000 lei economii. 
Acest calcul a stat la baza an
gajamentului pe care delegații 
utemiștilor de pe șantier și 
l-au luat în cadrul conferinței 
U.T.M. pe complexul de lucrări 
Onești care s-a desfășurat în 
■lele de 16 17 ianuarie.

Soluția practică
Odată stabilită hotărîrea tn 

conferința pe complex, noul co-

Expoziție 
cu inovațiile 

propuse de tineri 
îndrumată de organizația de 

partid, organizați t U.T.M. de la 
atelierul cenlr 1, de la întreprin
derea Minieră Comăneșii, se 
preocupă activ pentru dezvolta
rea mișcării de inovații și rațio
nalizau.

Pentru popularizarea tinerilor 
inovatori, cu ocazia < cțiunii pen
tru încheieri a contractului colec
tiv pe 1960, se va deschide o ex
poziție cu inovațiile propuse de 
tineri, la clubul „1 Mai" din lo
calitate.

Acesl lucru va constitui un pu
ternic stimulent pentru tinerii 
mineri.

SANDU țRAIAN 
economist

In vederea participării la Consfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste ți muncitorețti din țările socialiste ale Europei cu privire 

la schimbul de experiență în dezvoltarea agriculturii

Delegația P.M.R. a sosit la Moscova
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Simbăti dimi

neața a sosit la Moscova delegația Partidului Mun
citoresc Romin la Consfătuirea reprezeataafiler 
partidelor comuniste și muncitorești d.n țările so
cialiste ale Europei cu privire la schimb-! de expe
riență în dezvoltarea agriculturii.

Delegația este compusă din tovarășii: Gbeorghe 
Gheorghiu-Dej, con Jucătorul delegației, Cltva 
Stoica, Alexandru Moghioroș, Alexandru Birtă- 
deanu. Ion Cozma,

La gara Kiev, delegația a fost întîmpinatl de to. 
varășii: Averii Aristov. membru al Prezidiului 
CC. al P.C.US-. secretar al CC. al P.C.U.S. 
Viilor Cinraev. șeful secției organelor de partid al 
CQ al P.C.US. pentru republicile unionale, și de 
alte penoane oTciale.

Delegația a fost de asemenea întîmpinatl de 
Mihad Dales, ambasadorul R P. Romine la 
Moscova.

Primirea de către tovarășul
N. S. Hrușciov a delegației P. M. R.

.MOSCOVA 30 (Aswpres).—TASS transniîe La 
30 ianuarie, tovarâjui N. S. HrujcxT-. prnn-seeretar 
al C.C. al P.C.L.S, a primit delegația Partidului 
Muncitoresc Romin la Constituirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești din (inie 40- 
daliste ale Europei cu privire ta schimbul de ex
periența in dezvoltarea agricultu-ii—pe tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al 
P.M.R. Chivu Stoica, membru al Biroului Politic 
at C.C. a> P.M.R., președintele Consiliului de Mi

niștri al R P. Romine. Vexa-dru Mogbro-oș. mem
bru al Birzmlm Mitic al C.C. a! P.M.R. vicepre
ședinte al Comiltalni de Miniștri al R.P. Romine. 
Alexandru EirUdeanu. membrj al CC. al P_M.R„ 
vicepreședinte al Consultului de Miniștri al R.P. 
Romine, și a avat ca ei o coasurbu-e care S-a 
desfășurat tnrr-o atmosieri de raldl pr.eter.ie.

La convorbire a fost de fata A. A. Epișev. am
basador extraorduur și pfempoaențiv al U.R.S.S. 
in R.P. Romina.

Conitrucția unul bloc 
de locuințe 

cu 24 apartamente 
din gumele realizate 

prin muncâ patriotică

mitet U.T.M. a luat măsuri con
crete pentru a o traduce în viață 
fără întîrziere.

Cînd s-a trecut la întocmirea 
planului s-au ivit o serie de pro
bleme organizatorice și econo- 
mico-financiare. Cum și unde vor 
efectua tinerii lucrări prin muncă 
patriotică? Cum va fi normată,

Trei tineri colegi și prieteni din secția a ll-a uzinaj a Uzinelor 
„1 Mai“-Ploești : Perșinaru Gheorghe, Ulanovschi Petre și Gim- 
bășeanu Gheorghe. Ei dau piese de bună calitate și depășesc 

planul cu peste 30 la sută.
Foto : N. STELORIAN

îl\ VIAȚA SI MUMA
TINERETULUI
Seară

Centenarul lui Anton Pavîovici 
Cehov a prilejuit elevilor Școlii 
medii din Pucioasa, regiunea 
Ploești numeroase manifestări 
interesante. Astfel, la gazeta de 
perete a cercului literar de 
limbă rusă s a amenajat o vi
trină cu opere de Cehov și cu 
fotografii care-l prezintă pe ma
rele scriitor. Tot la gazeta de 
perete au fost publteate tradu
ceri făcute de elevii Vlad Ma
ria și Petre Paula din cl sa 
a Xl-a din nuvelele lui A. P. Ce
hov „Cameleonul" și „Zinoclca*%  

evaluată și evidențiat! octitabfl 
și statistic această muncâ ?

S-a stabilit ca șantierele 
și întreprinderile care vor 
beneficia de muncă patrio
tică a tineretului vor ține evi
dența clară (separat) a lucrări
lor efectuate și a valorii conform 
normativelor existente. Sumele 
respective, adică economiile rea-- 
lizate de fiecare întreprindere 
sau șantier prin munca patrio
tică a tineretului vor fi virate 
sfatului popular orășenesc. Dia

VASILICA ENAȘOAIE 
Corespondentul „Scînteii tinere
tului'’ pentru regiunea Bacău.

(Continuare în pag. 3-a)

literară
Portretul lui Cehov a fost în

cadrat între citate din Lev 
Tolstoi și Bernard Shaw.

In cadrul serii literare închi
nate centenarului marelui scrii
tor, tovarășul profesor Vlatcu 
Eusebiu a vorbit despre viața și 
activitatea literară a scriitorului. 
Expunerea a fost urmată de ci
tirea unor fragmente în origi- 
n 1 de către elevi din „Pescăru
șul" și „Unchiul Vania". In în- 

' cheiere s-a prezentat un diafilm.

N. Ml 11A1
elsv

Darul tinerilor ploeșteni 
pentru oțelăriile 

Hunedoarei s

60 vagoane 
de fier vechi
PLOEȘTI (prin te>fon de la 

corespondentul nostru).
De eurind. în regiunea Plo- 

ești, s-a inchr.it sâpUmina 
colectării fierului vechi. .Uri 
de tineri au participat la fr
ee a stă acțiune. în majoritatea 
satelor și comunelor echipe de 
tineri și școlari au mers din 
ca si in casă, la rude și prie
teni stringind însemnate canti
tăți de fier vechi. Același locm 
l-au făcut și brigăzile wtemtsîe 
de muncâ patriotică din uzi
nele. fabricile și instrtutiăe din 
oraș și regiune. întrecerea s-a 
desfășurat ne nonai intre ti
neri și organizați: de bază, dar 
doar in’JT raioane și orașe- 
Frantași Li coJec_irei de fier 
vechi stat uieanștii de la Lrir.i 
.1 Mai- din Ploești. care au efr- 
Isctfrt și predat 10 vago ned? 
vechi. Ei sînt urmați de tinerii 
petroliști din schela și orașul 
Mo.-eni, de tinerii ceferiști din 
complexul Ploești. care au pre
dat cite 8 vagoane de fier 
vechi. Succese tot atit de în
semnate au mai obținut și aJ'.e 
organizații de bază U.T.M.

Ieri, în stația Ploești-triaj »-a 
format prima garnitură de 69 
vagoane cu o capacitate de 
1039 tone fier vechi, cu desti
nația Hunedoara. Cinstea ce 
a conduce această garnitură 
cu supratonaj, a revenit brigă
zilor utemiste de mecanici de 
locomotivă conduse de tolănii 
comunist Stoican Dumitru si 
utemistul Ion Gherghel și de 
brigada de tineri frînari condu
să de Alexandru Toma, șef de 
tren.

Fiecare vagon poartă inscrip
ția organizației de bază U.T.M. 
unde a fost colectat fierul 
vechi, iar o altă pancartă anun
ță că e prima garnitură de fier 
vechi colectat de tinerii ploeș
teni în acest an destinat oțelâ- 
riilor Hunedoarei. La plecarea 
din stația Ploești-triaj a primei 
garnituri încărcate cu fier vechi 
au ținut să fie prezenți mulți 
tineri muncitori, elevi și pio
nieri din întreprinderile și șco
lile orașului Ploești, care și-au 
adus contribuția la colectarea 
fierului vechi.

Utemiștii repară 
drumurile comunei

Cu prilejul adunării de alegeri 
a biroului organizației de bază 
U.T.M. din comuna Babșa, raio
nul Lugoj, printre alte hotărîri, 
tinerii au luat-o și pe aceea de 
a contribui prin muncă patrio
tică la amenajarea drumurilor 
în comună.

Astfel, sub conducerea organi
zației de pvtid, mobilizați de 
organizația de bază U.T.74. ti
nerii din comună au ieșit în- 
tr-una din zile la amenajarea 
drumului de la marginea satu
lui. Cu acest prilej ei au săpat 
șanțuri de scurgere a • pei. au 
bătătorit drumul și au aștern J 
piatră.

MARIA CICĂ
învățătoare

Prezidiul Intilnirii

Sîmbătă dimineață, la Casa 
de cultură a studenților „Gri- 
gore Preoteasa" din Capitală, s-a 
deschis Întîlnirea tineretului și 
studenților din țările regiunii 
Balcanilor fi Mării Adriatice, 
inițiată în urma propunerii fă
cute de Uniunea Tineretului 
Muncitor și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romină.

La lucrările Intilnirii iau par
te peste 250 de tineri din R. P. 
Albania. R. P. Bulgaria. Grecia, 
Italia, R. P. F. Iugoslavie, R. 
P. Romină, precum și observa
tori din partea tineretului din 
Cipru. ,

Sînt de asemenea prezenți oas
peți de onoare : de puteți, aca
demicieni, oameni de știință, ar
tiști din țările regiunii Balca
nilor fi Mirii Adriatice, precum 

Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov 
participanților Ia Întîlnirea 

tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor

și Mării Adriatice
D-cg’ prieteni !

Sclut din toată inima pe participanții la întîlnirea tineretului 
și studenț! or din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice. 
Este b:ne că tinerii din această regiune a Europei s-au întru- 
“ *. n scopul întăririi păcii și prieteniei intre popoare. Astfel de 

- -i oferă posibilitatea minunată de a vă cunoaște și a vâ 
înțelege mai bine unii pe alții.

Acum, cînd deasupra lumii norii pericolului de război au. în
ceput să se împrăștie, capătă o însemnătate tot mai mare orice 
cr. _-*e  care urmărește dezvoltarea înțelegerii și a prieteniei în
tre popoare- în această lume nu poți decît să te bucuri că voi, 
reprezentanții tinerei generații din țările unei regiuni conside
rată mult timp butoiul de pulbere al Europei, v-ați întrunit în 
ru-rele țelurilor înalte ale consolidării păcii.

Popoarele din lumea întreagă cor să se ajungă la o înțelegere 
înt-e guverne cu privire la dezarmarea generală și totală. So- 
m'etul Suprem al U-R.S.S. a adoptat recent „Legea cu privire 
•a o nouă și importantă reducere a forțelor armate ale 
U.ILS.S.-. Sîntem convinși că această hotărire va găsi un larg 
ecou in rindur’e popoarelor, inclusiv in rindurile tineretului de 
pe întregul glob. •

T neretul și studenții din țările regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice pot să facă mult pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a păcii, în care să nu existe arma nucleară și arma 
rachetă, pentru dezvolta'ec colaborării și a relațiilor de prie
tenie intre popocrele acestor țâri.

U"ez din toctă inima partic;panților la întîlnire succese în 
învățătură și muncâ spre binele popoarelor, în realizarea țeluri
lor nobile pe care vi le-ați propus.

N. Hrușciov
Moscova, 30 ianuarie 1960.

In pauză, se schimbă impresii, se dau autografe.

fi numeroși ziariști romîni și 
străini.

Răspunzînd invitației Comite
tului de Pregătire, la întîlnire 
asistă Christian Echoed, secretar 
general al F.M.T.D., Rolf JFeiss- 
bcch, secretar al F.M.T.D., Hans 
Dall, secretar al C-O-.S.E.C. Sud- 
handhu Chaudhuri, secretar al 
UJS.

In numele Uniunii Tineretului 
Muncitor și al Uniunii Asocia
țiilor Studenților, al întregului 
tineret din R. P. Romînă, Nico- 
lae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., a salutat pe participan- 
ții la întîlnire.

Prin îndelungi aplauze dele
gații la Întîlnire au ales in pre
zidiu pe : Todi Lubonja, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncii, și Seva Tarifa, 

membru al Biroului C.C. al U- 
niunii Tineretului Muncii (R. 
P. Albania), Ivan Abadjiev, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist, 
și Alexandr Iancov (R. P. Bul
garia), Athanasiu Kakoianis, de
putat din partea Partidului 
E.D.A., Alexandri*  Kalidopoulos, 
delegat din partea Partidului U- 
niunea Democratică, Nicolaos 
Indzes, deputat din partea Par
tidului Liberal, Andreas Koke- 
vis, deputat din partea Partidu
lui Liberal Democrat (Grecia), 
Luca Valdesa, reprezentant al 
Federației Tineretului Comunist, 
Gianni Guiscardi, din partea 
Mișcării Tineretului Socialist, 
Domenico Ceravolo, din partea 
Grupului Parlamentar al Parti
dului Socialist (Italia), Vlado 
Obradovici, membru al Prezidiu
lui Tineretului Popular, și Fah- 
rija lovanovici, (R. P F. Iugo
slavia), Virgil Trofin, prim-se
cretar al C.C. al U.T.M., și Ion 
Iliescu, președintele Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., (R.P. Ro
mînă).

Raportul prezentat 
de V. Trofin

După ce a artătat că tezele 
raportului și proiectul de rapoit 
aa format ooieclul unui larg 
schimb de păreri, prilejuind pro
puneri constructive d*n  partea 
tuturor membrilor comitetului de 
pregătire, Virgil Trofin a subli
niat că Întîlnirea tineretului și 
studenților din regiunea Balcani
lor și Mării Adrutice are loc în 
condițiile manifestării unei des
tinderi în relațiile internaționale. 
Toate țările socialiste, numeroase 
țări din Europa, Africa, Asia, 
America, eminenți oameni de 
stat, personalități marcante ale 
vie,ii publice din diferite țari 
desfășoară o intensa activitate 
pentru triumful ideii conviețuirii 
pașnice.

O etapă de deosebită impor
tanță pe calea îmbunătățirii cli
matului internațional a consti
tuit-o vizita lui N. S. Hrușciov 
in S.U.A. și discuțiile pe care 
le-a purtat la Camp David cu 
președintele Eisenhowei.

Pronunțîndu-se pentru slăbirea 
încordării în viața internațională, 
tineretul, alături de popoarele 
lumii întregi, trebuie să lupte 
pentru demascarea și izolarea 
dușmanilor coexistenței pașnice, 
pentru înfrîngerea definitivă a 
promotorilor politicii de război 
rece și de agresiune, care n-au 
depus încă armele.

Subliniind importanța covîrși- 
toare pe care o are pentru men
ținerea păcii înfăptuirea dezar
mării generale și totale, rapor

In continuare, ședința a fost 
prezidată de Todi Lubonja (R. 
P. Albania).

Au fost adoptate ordinea de zi 
și programul desfășurării Intil
nirii.

Primit cu vii aplauze, Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., a prezentat raportul ge
neral : „Contribuția Tineretului 
și Studenților din Regiunea Bal
canilor și Mării Adriatice pentru 
transformarea acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii, denucleariza- 
tă, pentru lărgirea cooperării și 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
între tineretul și studenții din 
această parte a lumii".

După prezentarea raportului, 
în sală au intrat pe rînd ștafe
tele sportive din R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria și R. P. Romînă, 
care au adus participanților la 
Intilnireal de la București salu
tul fierbinte al tinerei generații 
din aceste țări.

de după-amiază,
Ivan Abadjiev

In ședința 
prezidată de

(Continuare în pag. 4-a)

tul a arătat că propunerile gu
vernului sovietic expuse de N. S. 
Hrușciov de la tribuna O.N.U. 
deschid calea eliminării oricărei 
posibilități de conflicte militare 
între state. Recenta hotărire a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la o nouă reducere uni
laterală a forțelor armate ale 
U.R.S.S. exercită o influență po
zitivă asupra situației internafio. 
riale actuale.

Raportul subliniază că tinere
tul și studenții sînt preocupați în 
cel mai înalt grad de problema 
interzicerii armelor atomice și 
interzicerea experiențelor cu ar
mele nucleare și sînt îngrijorați 
di activitatea unor cercuri din 
Occident care incită la reluarea 
experiențelor cu aceste arme.

Raportul exprimă indignarea 
față de reînvierea militarismului 
revanșard vest-german și pro
vocările de tip fascist, antisemite 
din Germania Occidentală și 
subliniază că în timp ce auto
ritățile vest-germane tolerează 
asemenea acte josnice, persoa
nele cu convingeri democratice 
sînt supuse persecuțiilor.

Tînăra generație are nevoie de 
condiții pașnice de dezvoltare 
pentru împlinirea năzuințelor sale 
cele mai fierbinți,. pentru pune
rea în valoare a capacităților ei 
creatoare.

Alături de întreaga omenire, 
ea iși exprima dorința ca apro
piata conferință la cel mai înalt 
nivel între conducătorii Franței, 
Angliei, U.R.S.S. și S.U.A. să 
duca la măsuri favorabile păcii 
generale, destinderii internațio
nale.

Tineretul din R. P. Romînă, 
alături de întregul popor, se 
subliniază în raport, sprijină cu 
toate forțele sale politica guver
nului Republicii Populare Romine 
care exprimă năzuințele sale de 
pace. R.P. Romînă, împreună cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țării socialiste percum și cu ce» 
lelalte popoare iubitoare de 
pace, militează cu consecvență 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice a statelor, 
indiferent de regimul lor social- 
politic.

Popoarele din regiunea bal- 
cano-adriatică, se spune în con
tinuare in raport, sînt însufle
țite de năzuința de a-și da con- 
tribu'ia la înfăptuirea unei păci 
trainice. Intre popoarele noastre 
s-au statornicit legături strînse 
încă din anii frămîntați ai luptei 
pentru dobîndirea independentei 
naționale și scuturarea jugului 
străin. Istoria mai recentă înre
gistrează pagini de luptă eroică 
a popoarelor și a tineretului nos
tru împotriva fascismului.

Existența și politica consec
ventă de pace a țărilor socialiste

(Continuare în pag. 4-a)

inchr.it


Vinolul
înzestrate cuo noua

fibră
sintetica

Busolele și albinele

tehnică avansata"

Zilnic 250 
de apartament 

pentru locuitoi 
Moscovei

anul curent loc 
Moscovei vor primi zilr 
medie 250 apartamente, sa 
blocuri cu patru etaje.' în 

•*anul  acesta in capitala so’ 
se vcr construi 91.000 a 
mente.

In acest an vor continua 
rile de construcții .în

Un celebru tablou
Ceho v al

Vara trecută, doi călători au 
atras atenția locuitorilor din 
Alexandrovsk pe Sahalin. Ei 
rătăceau ceasuri întregi prin 
oraș, oprindu-se îndelung îna
intea unor anumite clădiri. Iar 
cînd întîlneau pe stradă un bă- 
trîn sau o bătrînă îi ____ T*
le puneau întrebări ciudate : 
dacă mai știu unde 
cu zeci de ani 
casa poliției, magazinul fondu
lui colonial, spitalul închisorii...

Cei doi erau pictorii Cehov : 
nepotul cunoscutului scriitor 
A. P. Cehov, Serghei Mihailovici, 
și cu fiul său Serghei, student 
la Institutul de arte plastice 
din Moscova. Ei au venit în Sa
halin pentru a străbate locurile 
pe unde odinioară a fost A. P. 
Ce'r.ov.

Timp de 20 de ani și mai 
bine, Serghei Mihailovici Ce' ov 
a călătorit prin locurile străbă
tute de Cehov și a creat în 
acești ani peste patru sute de 
desene.

Taganrog, împrejurimile Mos
covei, lalta...

lată și conacul ucrainean în 
apropiere de locul unde fa
milia Cehov a locuit doi anî 
de-a rîndul, iată casele din satul 
Beloi, din fosta gubernie Nijego- 
rodskaia. în iarna anului 1891 — 
1892 în Govoljie bîniuia foa
metea și A. P. Cehov a luat 
parte activă la organizarea ac
țiunii de ajutorare a înf om etă
ților. Vizitînd locurile „cehovie- 
ne“, Serghei Mihailovici se stră
duiește să găsească oameni 
care îl țin minte pe A. P. Cehov. 
Uneori află amănunte interesan
te din viața scriitorului.

De curind, Editura „Muncito
rul" din Moscova a editat car
tea de amintiri „In jurul lui Ce
hov". Ilustrațiile aparțin Iul 
Serghei Mihailovici și Serghei 
Sergheevici Cehov.

lui Repin

opreau și

se aflau 
în urma

-----

L. K.

După o plăcută excursie pe 
Cristianul Mare, excursioniștii 

coboară spre oraș.

—•- -

Sfirșitul secolului trecut mar
chează în istoria gîndirii și ariei 
ruse o perioadă minunata. Ta
lente puternice transpun în artă 
principiile estetice ale revoluțio- 
nar-democrați'lor ruși; Ceaikovski 
și Mussorgski aduc în muzică. 
Lev Tolstoi, Necrasov și Cehov 
— în literatură, Repin, Levitan, 
Suricov, Sișchin și alții — în 
plastică, suflul înnoitor și robust 
al legăturii cu poporul, într-o 
vreme cind arta Europei Occi
dentale se depărtează tot mai 
mult de temele actualității so
ciale.

Creația vastă a lui Ilia Efimo 
viei Repin — reprezentantul de 
geniu ai acestei strălucite pleiade 
de artiști realiști și mititanți de- 
mocrați ruși — figurează în co
lecțiile Muz:ului de .Arta al 
R.P.R. printr-o bună copie după 
o pictură de mari proporții: 
co.iipiz. ia intitulata .Procesiu
ne religioasa în gubernia Kursc" 
care acoperă o pinză de a- 
proape cinci metri pătrați. Este 
o pictură monumentală, profundă 
în semnificațiile ei sociale, în ro. 
lui ei anti-mistic. Repin a con
sacrat acestui tablou dțiva ani 
de activitate (1880-1883), .-a 
pregătit printr-un număr iinpre. 
sionant de schițe și studii.

...Pe un drum prăfuit de vară, 
inundat de un soare fierbinte ?i 
uscat, înaintează o procesiune re
ligioasă purtînd o icoană „facă, 
toare de minuni**.  Tabloul apare 
ca o frescă ce prezintă toate 
păturile sociale ale societății 
ruse de acum aproape un veac. 
In centru, în jurul moșieresei, 
sînt adunate notorietățile gu-

■ - ■ pictează aici a-
. &—..rî_+:ț

pe 
pe 

_ _______ . de 
circumstanță, pe micul burghez 
obtuz și plin de importanță, pre. 
cum și grupul de țărani mai în
stăriți, In caftane cafenii, cu 
bărbi patriarhale, profitorii 
răspîndirii misticismului. Privi
rea noastră se .oprește apoi asu
pra grupului de cerșetori din 
stingă : e aici expresia celei mai 
crunte mizerii sociale. Micul co
coșat bălai devine, în ansamblul 
încărcat de semnificații al ta
bloului, întruchiparea dureroasă.

berniei. Repin ț
proape caricatural, însuflețit 
o vervă satirică mușcătoare, 
ofițerul îmbătrînit și uscățiv, 
negustorul șmecher, evlavios

Un sat de artiști 
plastici

Satul Udun din regiunea auto
nomă Huannan-tibetană (provin, 
cia Ținhai) este denumit pe bună 
dreptate patria artiștilor plastici 
fibetani.

In acest sat locuiesc peste 300 
de familii tibetane. Majoritatea 
copiilor din sat încep să studieze 
arta plastică de la vîrsta de 8-9 
ani și capătă o pregătire se
rioasă în acest domeniu al artei. 
Ei își consacră apoi toată viața 
picturii și sculpturii. Ca urmare, 
aproape fiecare bărbat din acest 
sat știe să picteze și să scuip; 
teze. Datorită grijii și ajutorului 
Partidului Comunist creația ar
tiștilor din satul Udun a cu- ’ 
noscut o deosebită înflorire. Mulți 
din cei mai buni pictori și sculp
tori populari din satul Udun au 
fost trimiși la diferite școli de 
artă pentru a-și perfecționa mă- 
HÎțri*.

fizic evidentă, a unei mirtilări 
spirituale practicate veacuri de-a 
rîndul de orînduirea bazată pe 
exploatare.

Iar in adlncime se desfășoară 
masa uluitoare, impresionantă a 
poporului. In această mulțime u- 
riașă fiecare fața este o biogra
fie perfect caracterizată. Nimic 
nu se repetă. Fiecare personaj 
are o valoare simbolică a unui 
drum de viață, unui șir de împre
jurări tragice, unei demascări a 
orlnduirii nedrepte care ți deter
mină. sub amenințarea bățului 
jandarmului, să urmeze drumul

potențiztă de patosul unui pro
test viguros, fac din pînza lui 
Repin cea mai cuprinzătoare pic
tură socială a vremii lui.

La timpul său, tabloul pe care 
vi i-am prezentat a avut cei mai 
larg răsunet în cercurile demo
cratice, progresiste și a adăugat 
țncă un punct de acuzare ia ,.do
sarul moral- al pictorului ținut 
de cenzura țaristă. Marea va
loare a picturii justifici pe de
plin ecoul iscat; ea aduce pînă 
Ia noi dovada geniului cuprin
zător și atitudinii militante a lui 
Ilia Efimcvid Repin.

Vinolul este o nouă fi
bră sintetică, care se deo
sebește de celelalte prin 
higroscopîcitate — capa
citatea de a absorbi 
pînă la 30 la sută umidi
tate. Această proprietate 
o apropie de țesăturile 
de in, bumbac și lînă.

Vinolul se usucă foarte 
repede, este foarte elas
tic și la fel de rezistent 
ca și kapronul, apropiin- 
du-se prin aspectul său 
exterior de fibrele de lînă. 
Firele de vinol nu putre
zesc. Ele pot fi înnodate 
nefiind alunecoase ca 
cele de kapron.

S. Ușakov din Lenin
grad, membru-corespon- 
dent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., în co
laborare cu E. Lavrenieva, 
cercetător la Institutul de 
cercetări pentru
plastice, au obținut 
alcool polivini'lic 
vîscos necesar în 
;ia vinolului.

Materia primă
sală
/inolului fiind gazele na- 
wrale, producția noii fi
xe sintetice va reveni 
oarte ieftin.

masele 
un 

foarte
produc-

pr’bncl-
pentru fabricarea

Să cunoaștem 
comorile Muzeului 

de Artă al K. P. R

glodos și prăfuit al procesiunii. 
Căci Repin a adus în șirul pro
cesiunii pe jandarmii călări, 
stîlpii ordinei țariste- Unul din
tre ei, împietrit și masiv, este 
întruchiparea unei agresiuni ne
disimulate și brutale, celălalt lo
vește cu sete pe cineva din mul
țime. Dar atmosfera generală, a 
tabloului degajă o încredere pro
fundă în capacitatea de protest 
și luptă a acestui popor. Spiritul 
critic al unui genial realist și 
patosul unui militant convină 
pentru cauza poporului s-au în. 
tîlnit pentru a demasca misti
cismul cu tot cortegiul lui de 
predici ignorante, tragedia întu
necimii și neștiinței, pentru a 
exprima protestul împotriva orîn- 
duirii țariste și inegalității so
ciale.

Uriașa pînză se definește cu 
greu în cadrul unuia sau altuia 
din genurile consacrate ale pic. 
turii. Ea ne apare ca o replică 
plastică la „Suflete moar te “ de 
Gogol, un poem pictural al ac
tualității sociale contemporane 
lui Repin. Marele tablou 
mărturie unei capacități de 
racterizare și pătrundere cu 
tul speciale. O titanică forță 
neralizatoare, o știință desăvîr- 
șită a organizării în spațiul pîn- 
zei a unui număr impresionant 
de personaje, un colorit bazat pe 
contraste puternice și mai ales 
tendința spre oglindirea veridică,

Autorul celor mai celebre epopei tie antichității a 
fost un bătrîn aed orb, căruia i s-a zis Homer. Noi nu 
știm altceva despre Homer decît că s-ar fi născut pe 
undeva pe coasta Ionid, prin secolul al iX-lea. Se po
vestește că el umbla din loc în loc, cu lira agățată pe 
după umăr, călătorind adeseori și peste mări, fiind 
pretutindeni primit în triumf de mulțimea dornică să-i 
asculte cîntecele știe neasemuite, despre cucerirea cetății 
Troia, despre rătăcirile lui Odiseu (Ulisse) pe mări, la 
înapoierea spre casă și poate altele, ce s-au pierdut de-a 
lungul secolelor ce s-au scurs.

In cîntecele sale ni s-au păstrat ecouri din vechea civi
lizație așa-numită miceniană. Astăzi Micena nu mai este 
decît o îngrămădire de blocuri de piatră, blocuri enorme 
legate între ele fără ciment, printr-un sistem interesant, 
despre care nu este locul să amintim aici, numite de 
elini „ciclopice**  pentru că ei credeau că ar fi fost 
aduse și așezate de niște uriași, numiți „ciclopi**.

De la Micena, din vechea Grecie ne tintă Homer că ar 
fi pornit oastea aheilor condusă de Agamemnon, care 
a distrus puternica, mîndra cetate Troia, din Asia Mică. 
La drept vorbind Homer ne cîntă întâmplări petrecute 
în mileniul ti doilea î.em., deci cu mult înainte ca el 
să se fi născut. Dar asta nu înseamnă că la baza poemei 
știe nu se găsește și adevăr istoric. Aheii cei războinici 
și îndrăzneți din Micena rîvneau de mult să cucerească 
bogățiile Troiei. Coasta Asiei Mici este mănoasă și acolo 
se ajunge din Grecia, cu corăbiile, cum nu se poate mai 
lesne. Iar pe deasupra, în epoca marilor migrații gre
cești, din miazănoapte îi împingeau pe ahei, grupări 
compacte de dorieni, triburi și mai războinice, mai dor
nice de cuceriri. Așa s-a petrecut în realitate episodul 
atacului regilor din Micena asupra Troiei. El s-a 
păstrat cu siguranță în numeroase cîntece narative, pe 
baza cărora Homer și-a compus marile sale poeme.

Numai că în legendă, elinii, dornici să justifice acea
stă expediție prădalnică și să o înnobileze, au născocit o 
crimă a lui Paris, fiul regelui Troiei — bătrînul Priam, 
care a răpit-o pe Elena, cea mai frumoasă dintre femei, 
de la soțul ei. Cu toate acestea epopeea are 
valoare documentară, arătîndu-ne condițiile 
din epoca respectivă, obiceiurile.

Potrivit înțelegerii de a răzbuna pe soțul ultrajignit 
ti Elenei, regii ahei s-au întrunit în Aulîda, după cum 
spune legenda, cu 1.186 de corăbii și o sută de mii de 
oameni. Oastea cea mare se împărțea pe triburi, 
gratii și ginți, precum reiese din poemă, hntre basileii 
sau regii aheilor, se găseau, în afară de Agamemnon 
— conducătorul întregii oștiri — și Menelau, fratele său, 
bătrînul și înțeleptul Nistor, Ulisse cel isteț. Diomede, 
Aias din Salamjna și un alt Aias din Locrida, Palamede, 
Patrocle, Filoctet și mm ales Nebiruitul Ahile, cu

și o mare 
de viață

rile de construcții ;în rai 
periferice ale orațtHui — î 
tea de sud-vest, nor^-est, 
vest. Concomitent se va 
reconstruirea cîtorva’ r 
centrale din Moscova. In 
piere de Kremlin s-a î 
construirea unui mare h< 
citeva mii de camere.

în zona suburbană a Mo 
pe malurile mării Moscova 
celorlalte bazine de apă 
crea o zonă de recreere e 
siuni, restaurante, cinemat 
plaje și terenuri de sport.

La animale și insecte întâlnim o serie de organe de orientare al 
căror principiu prezintă o asemănare izbitoare cu multe din crea
țiile tehnicii moderne. Despre citeva specii de animale înzestrate 
cu... „tehnică avansaiă**,  vă vom vorbi în rîndurile ce urmează.

trasunete le emite într-o anumi
tă direcție, obiectele aflate în 
direcția respectivă reflectă un
dele sonore, transformîndu-le 
în ecou care este perceput. Tim
pul de întoarcere a ecoului 
permite să se aprecieze distanța. 

Cel mai remarcabil sistem de 
•onolocator îl posedă liliecii. 
Aoestc animale aproape oarbe 
reușesc să vîneze din zbor in
secte minuscule și să evite ob
stacolele bazîndu-ae pe sistemul 
lor de loeație ultrasonoră. Ast
fel liliacul Myotis lucifagus emi
te circa 10 impulsuri ultraso
nore pe secundă. Numărul ace
stor impulsuri crește atunci 
oînd apare un obstacol. Sensibi
litatea organelor de simț ale a- 
nimalului este atît de mare, in
cit el „simte" o sîrmă de 0,2 
mm. diametru, de la un metru 
distanță. Experiențele au fost 
făcute prin filmare ultrarapidă, 
eu înregistrarea „țipetelor ultra- 
»onore‘‘ emise de liliac.

Precizia obținută de lilieci 
prin acest sistem, este impre
sionantă : un liliac ce a fost si
lit să zboare în întuneric deplin 
într-o cameră în care era întin
să o pădure de sîrme verticale 
de 3 mm. distanțate între ele cu 
30 cm., n-a atins decît 5 la sută 
din sîrme !

Anumiți fluturi de noapte po
sedă și ei sistem de locație ul
trasonoră. Ei emit la fiecare bă
taie din aripi cite un impuls 
scurt cu frecvența de 20.000 pe
rioade pe secundă. Acești flu
turi posedă un aparat auditiv de 
conformație specială.

Cercetări recente au arătat că 
locația prin ecou nu este limita
tă la zburătoare, ci se întîlnește 
și la locuitorii apelor.

Cercetări precise au fost fă
cute asupra delfinilor, ca
re s-au dovedit că posedă 

un sistem de locație sonoră ex
trem de perfecționat.

Delfinii „lucrează" cu impul
suri de 80.000 de cicli pe secun
dă, cu două octave mai sus de
cît limita de sensibilitate a
rechii umane. Impulsurile ce 
durează 1—2 secunde, sînt 
mise din 10 în 10 secunde, 
tunei cînd apare un obstacol sau 
un vînat, emisia devine conti
nuă, iar animalul își mișcă ca
pul sau chiar tot .corpul în osci
lații de 10 grade la stingă și 
la dreapta, pentru a localiza di
recția cu ajutorul celor două u- 
rechi.

Aparatul auditiv al delfinilor 
este atît de fin, îneît ei reușesc 
să deosebească chiar și natura 
obstacolului după calitatea eco
ului. Un delfiz poate deosebi 
după ecou un pește de o silu
etă de pește <?e aceeași mărime, 
decupată din tablă sau din lemn. 
El reușește ea și liliacul, să e- 
vite o „pădure**  de bare verti
cale.

Experiențele aa 
întuneric, într-un 
tulbure.

Ing. F.

Precizia cu care albinele 
execută drumuri de cîțiva 
kilometri între stup și 

flori a atras de mult atenția oa
menilor de știință. Cercetările 
au arătat că albinele se orien
tează după Soare, indiferent de 
oră, sau dacă cerul este acope
rit de nori. Aceasta înseamnă că 
albinele posedă un sistem de 
compensație a indicațiilor de di
recție a Soarelui în raport cu 
ora deoarece dimineața Soarele 
indică Estul, la amiază Sudul, 
iar seara Veetul. Faptul că ele 
percep direcția Soarelui și în 
nori, a făcut să se tragă conclu
zia că ele „lucrează cu lumină 
polarizată" orientîndu-se în a- 
cest ca» după planul, de polari
zare al luminii solare.

Abia de curind au început să 
fie folosite 
solare, care 
dispozitivele 
re există și 
dispozitivul 
zată. care 
la punct !

Cercetări recente au arătat că 
păsările călătoare se orientează 
în mod asemănător : ziua după 
Soare, iar noaptea după stele. 
Mai mult, 
călătoare posedă și... o 
magnetică !

în aviație busolele 
dispun exact de 

compensare ca- 
albine, minus 

lumină polari- 
nu a fost pus

de 
la 
de 

încă

se pare că păsările 
busolă

(Agerpres)

Doi „artiști**  din echipa de dansuri a căminului de copii al Fa
bricii de confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Capitală.

Muștele dețin 
un „giroscop"
ricine a privit zborul muș
telor a putut constata re
marcabila precizie a a- 

cestui zbor. Muștele reușesc să 
aterizeze cu precizie oricare ar 
fi orientarea obiectelor în spa
țiu. Cum ne putem explica a- 
ceastă precizie ? Musca posedă 
organe care joacă rol de ...gi- 
roscop. Organele respective au 
forma a două măciuci minuscule 
așezate înapoia aripilor. Aceste 
organe sînt legate de corpul in
sectei printr-un ligament elas
tic și un mușchi care le pune 
în mișcare La baia lor fC afli 
niște terminații nervoase specia
lizate din care unele comandă 
mișcarea măciucilor iar altele 
simt efectul forțelor giroscopice 
și-l comunică centrilor nervoși 
care comanda mușchilor aripilor, 
corectind eroarea de zbor.

Radiolocația 
la lilieci și delfini

u a fost constatată încă. în
> s-a dovedit că lo- 

ajutorul ecoului 
ultrasunetelor, 

cu 
de

Nu . fort 
schimb 
câți a cu 

sunetelor și al 
al cărei principiu este identic 
al radiolocației, este deosebit 
răspnidită.

Principiul este întrebuințat. , a-
stâzi pe «cară largă în navigație. 
Aparate bazate pe ecou măsoară 
adîncimea mării, iar vasele de 
pescuit detectează cu locatoare 
ullrasonore prezența bancurilor 
de pești. în timp de război, lo
catoarele ultrasonore detectează 
submarinele.

Un dispozitiv de produs ul-

u-

A-

fost făcute pe 
bazin cu apă

VIȘINESOB

lata două surori de la 
sportiv „Dinamo“, secția 
artistic, la un antrenam 
patinoarul artificial „23 >

• Gel mai mic tal 
lume e făcut de pictor 
Busanera. Tabloul art 
siunile 2,8 mni./2,5 i 
prinde 8 personaje și • 
parte dintr-un timbra, 
obișnuit

• Cea mai dulce pl 
lume este sterioridul, 
ruiană din America 
care e de 300 ori m 
Ca zahărul !

• Gel mai precis 
fost construit de A 
de științe a U.R.S.S 
variază în decurs de 
mai mult de a zecea 
dinfr-o milionime de
• Un muzeu unic 

— Muzeul pîinii ex 
Roma. Acest muzeu c< 
ționează pe lingă I 
italian pentru culti 
realelor se poate 
că posedă cite c 
din toate colțurile păi 
In zeci de dulapuri îi 
dine perfectă, vizitato 
coperă că pîinea se ț 
fățișa sub mai multe 
decît și-ar fi putut în<

0 semănătoare
dirijată prin radio

la

oastea lui. Un oracol prevestise aheilor că nu vor putea 
fi biruitori, de nu-l vor aduce lîngă ei pe Ahile, cel 
care avea tot trupul invulnerabil, afară de călcîiul drept.

După o mulțime de întâmplări, una mai ciudată decît 
alta, aheii au ajuns la Troia. Pe țărm ia înlîmpinat 
Hector, fiul cel mai viteaz al regelui Troiei. Numai cu 
mare, mare greutate, au putut debarca aheii pentru că 
Hector a apărat pămintul patriei sale cu înverșunare.

în sfirșit aheii și-au făcut tabăra în fața Troiei. A 
început războiul dintre oastea aheilor și apărătorii ce
tății Troia, Zece ani a durat acest război nemilos. Rîuri 
de singe au curs. De multe ori au răsunat glasuri de 
pace, dar regii lacomi de avuții și de putere nu s-au 
învoit.

Poemul lui Homer se începe, de fapt, cu descrierea 
întimplăriloT din cel de-al zecelea an dl asediului 
Troiei. în acest an venise Hrises, preot al zeului Apolo, 
să-și ceară înapoi fata, luată ca roabă de regele Aga
memnon. Regele l-a gonit pe Hrises cu vorbe grele și 
Apolo, protectorul lui Hrises, a hotărît să-l pedepsească

lumii
aspru pe regele Mice nd. A țintit cu arcul său fermecat, 
în tabăra aheilor și a răspîndit între oștenii lui Aga
memnon ciuma. Ca să înceteze ciuma, Ahile l-a rugat 
pe Agamemnon să dea înapoi copila lui Hrises. Regele 
a înapoiat fata lui Hrises, dar a răpit în schimb pe cea 
mai frumoasă dintre sclavele lui Ahile, Briseis cea îm
bujorata.

De aid, din această faptă nedreaptă, a izbucnit cum
plita ceartă dintre Ahile și Agamemnon, pe care ne-o 
evocă Homer în primul dintre cele 24 de ciuturi 
„Iliadei**.

Cîntă, zeiță, nunia ce-aprinse pe AhU Peldanul, 
Patima crudă ce-aheilor mii de amaruri aduse.
Și supărat adine, Ahile s-a retras imediat din luptă, 

nevrînd să mai audă despre războiul cu troienii.
Numai că vestea aceasta au aflat-o numaidecît și tro

ienii. Fără Ahile tabăra lui Agamemnon a începui să 
se clatine. Troienii erau gata să-i arunce pe ahei în 
mare. Oastea lui Agamemnon a început să murmure. Ba 
unul dintre ei a cutezat să-i strige regelui adevărul în 
față, arătindu-i caracterul lacom și egoist :

Corturi ai pline de-aramă și ai tu la tine prin corturi 
M-ulte și-alese femei, care noi ți le dăm după pradă. 
Țte-ntintea oricui, doA noi cucerim »«• oe&rf*.

aZe

Ori mai dud lipsă de aur, comoara cu care te-mbie 
Vr-un bogătaș de la Troia, vrind să-și răscumpere fiul 
Care in lanțuri de mine-i adus sau de altul

de-ai noștri ?
Războiul totuși a continuat, datorită mai ales lui 

Ulisse care era meșter la vorbă și-l sprijinea pe Aga
memnon, îndemnidu-i din nou pe ahei la luptă. Zeii 
Olimpului, în frunte cu însuși Zeus, împărțiți de o 
parte și de alta, unii sprijinind pe troieni, alții pe ahei, 
întețeau această teribilă bătaie. Hector, conducătorul 
troienilor, da însă aheilor lovituri tot mai nimicitoare. 
Pieirea lor ar fi fost aproape, de nu s-ar fi rugat de 
Ahile, prietenul lui cel mai bun, Patrocle, să-i împru
mute armele sale vestite, făurite de zei, ca să intre el 
în luptă.

— Avî-nd armele tale, Ahile, sa rugat Patrocle, tro
ienii au să creadă că tu însuți ai intrat din nou în bă
tălie, se vor înspăimînta și vor fugi !

Ahile s-a înduplecat și i-a încredințat lui Patrocle 
armele sale. Văzîndu-l pe Patrocle cu armele lui Ahile, 
troienii s-au înfricoșat, au început să fugă. Numai că 
șiretlicul, ca orice șiretlic, a fost degrabă dezvăluit. Tro
ienii, conduși de Hector, s-au reîntors pe timpul de 
luptă și în puțină vreme aheii au fost învinși. Ba însuși 
Patrocle a cărzut mort, doborît de îndrăznețul Hector.

Cînd a aflat aceasta știre Ahile a hotărît să se răz
bune. După o luptă înverșunată, Hector a căzut și el 
răpus, rugindu-l pe învingătorul lui 9 mai înainte de 
moarte, să înapoieze părinților săi trupul fără de viață. 
Ahile era îndîrjit și nu s-a învoit El a legat cadavrul 
lui Hector cu picioarele de carul său și timp de 12 zile 
în șir, l-a tîrît prin praf, în jurul zidurilor Troiei.

Astfel a răzbunat Ahile moartea celui mai bun prie
ten ti său. Spre slava lui Patrocle, Ahile a poruncit 
serbări fastuoase și o înmormîntare plină de măreție. 
Totuși, pînă la urmă, cum ne spune Homer, cu aiuioru^ 
zeilor, Ahile a fost convins să înapoieze troienilor 
cadavrul batjocorit ti tui Hector.

în acest chip impresionant se isprăvește epopeea 
„lliada**,  tezaur ti poemei universale, nu numai prin 
aleasa-i frumusețe, prin meșteșugul iscusit al marelui 
poet din, d și prin oglindirea multor realități socialo, 
politice și economice, ce se înfățișau în timpul cînd 
trecea de la orînduirea geniilică spre societatea împăr
țită pe clase.

Cu cîntecele „Iliadei**  povestea Troiei însă nu-i sfâr
șită. Cumplita tragedie abia începe. De ea ne amintește 
„Odisseea**  cealaltă mare epopee.

Un grup de specialiști de 
Institutul de electrotehnică 
telecomunicații din Novosibirsk 
au construit o semânăto re diri
jată prin radio, care poate exe 
cuta însâmînțarea după me
toda cuiburilor așezate in pătrat. 
Anul trecut, cu ajutorul acestei 
mașini au fost însămînțate cu 
porumb primele hectare de probă.

Folosirea semănătoarei diri
jate prin radio permite să se

renunțe la sîrma de 
utilizată pînă în prezent 
mînțarea in cuiburi 
pătrat. Noua semânăto 
prevăzută cu un radio n 
care transmite comand 
pelor mașinii. Acestea se 
automat și însămințează 
țele de fiecare dată cînd 
parcurge distanța de 
(egală cu o latură a păt

Un mkrc aulcmcliil

Studenții Universi
tății tehnice Tjinghua 
din Pekin, lucrînd în 
atelierele de repara
ții ale întreprinderii 
de automobile din 
localitate au con
struit în numai 3 săp- 
tămîni acest micro-

automobil cu 4 locuri. 
Autovehicolul este 
lung de 2,40 m. și 
lat de 1,08 m. iar 
motorul, cu un cilin
dru în patru timpi și 
o capacitate de 292 
cm.3 dezvoltă 8 c.p.

Viteza medie 
50 km./oră ; 
carburant p 
Folosita benz 
alcoolul etilic 
sumul e de 
la 100 km., I< 
cină utilă de

M, MITM



Problemele ridicate în artico
lul „Propuneri pentru o tribună 
a secretarilor U.T.M." apărut 
zilele trecute în „Scînteia tinere
tului4* mă preocupă și pe mine 
de multă vreme. In articolul 
despre care este vorba mi-a a- 
tras atenția în mod deosebit re
latarea secretarei organizației 
U.T.M. de la întreprinderea 
„Fiola4*.  Și aceasta deoarece și 
organizația U.T.M. de la Uzi
nele textile Noiembrie- din 
Capitală, «e compune în cea 
mai mare parte din fete. E fi
resc deci ca și în fața organi
zației noastre să se pună pro
bleme asemănătoare.

Patria, București: Secretul ci- 
frului; Republica, I. C. Frimu, 
Gheorghe Dpjia : Singe alb; Ma. 
gheru, Lumina : Jucătoare^, de 
baschet; V Alecsandri, Elena 
Pavel. V. Roaită Miorița: Lili; 

j 8 Martie. Libertății : Revolta
ț. peonilor ; Central : Ceasul s_a

oprii la miezul nopții ; Victoria, 
Olga Bande: Avalanșa; 13 Sep. 

-> tembrie : Cintărețul mexican;
Maxim Gorki,. Flacăra : Ștren
garii : Timpnr Noi: Program de 
fi'me documentare și de desene 
animate; Tineretului: Marinarul

In rî ridurile de mai jos mi-am 
propus să povestesc cite ceva 
din experiența organizației noa
stre în munca ou fetele.

Cu prilejul unor vizite făcute 
la cămin am observat, spre 
exemplu, că unele fete nu știu 
cum să se îmbrace cu gust, 
știu să se poarte in societate, 
știu să gătească, iar altele, 
drept puține la număr, nu 
llrăgesc ordinea, curățenia.

Intr-o ședință a comitetului 
“ a avut loc ulterior

'J în 
și din 

de vedere munca 
noastre în rindul

nu 
nu 
cei 
in

U.T.M. care 
am discutat pe larg modul 
care putem îmbunătăți și 
acest punct 
organizației 
fetelor. Desigur, pe lingă preo
cupările sociale în viața unei 
fete un loc însemnat îl ocupă și 
preocupările casnice : spălatul și 
călcatul rufelor, gătitul șj servi
tul Ia masă, creșterea și educa
rea copiilor și cîte . altele. Este 
sau nu de datoria organizației 
U.T.M. să obișnuiască fetele cu 
asemenea deprinderi? Fără în
doială că da. Noi ne-am îndrep
tat în primul rînd atenția asupra 
fetelor care locuiesc în cămin și 
care practic nu se mai află sub 
controlul familiei. In colaborare 
cu comitetul de întreprindere noi 
am amenajat la cămin patru 
bucătării la care fetele au posi
bilitatea să-și gătească singure 
mîncarea pentru masa de dimi
neață și de seară. O dată pe 
săptămînă, de obicei lunea, bu
cătarul șef de la cantina uzinei 
merge în mijlocul 
explică pe îndelete 
tesc diferite feluri 
șî cum se servește 
cesta a fost primul 
culinară organizat

feteior și le 
cum se gă- 
de mîncare 

o masă. A- 
cerc de artă 
de noi, la 

început doar cu vreo 15 fete, 
dar absolvit în cele din urmă 
de toate fetele din cămin. Am 
organizat apoi un cerc de croi
torie. Fetele care l-au frecventat 
au început chiar să-și confecțio
neze singure o parte din îm
brăcăminte.

Am organizat apoi în colabo
rare cu filiala S.R.S.C. expuneri 
despre comportarea fetelor în 
viață și societate, expuneri des
pre prietenie, tovărășie, dragoste, 
convorbiri cu medicul întreprin
derii, cu creatori de modele 
etc. Acțiuni cultural-educative 
bogate în conținut am organi
zat și cu ajutorul cercurilor pe 
care le avem. Astfel, cercul 
„Prietenii filmului" a organizat 
cu fetele de Ia cămin viziona
rea colectivă a filmului „Fete de

Ședința lărgită 
a Consiliului Central A. S. I. T.

Sîmbătă a avut loc ședința 
lărgită a Consiliului Central 
A.S.I.T. în care a fost analizată 
activitatea desfășurată de A.S.I.T. 
în anul trecut și sarcinile ce-i 
revin anul acesta. Au participat 
membrii Consiliului central, pre
ședinți ai filialelor și ai * unor 
cercuri A.S.I.T. fruntașe din 
Capitală și din țară, reprezen
tanți ai unor ministere, ai Con
siliului Central al Sindicatelor și 
ai unor instituții și organizații 
centrale.

Darea de seamă a activității 
pe anul 1959, prezentată de ing. 
Oliviu Rusu, prim-secretar al 
Consiliului central A.S.I.T., a sub
liniat contribuția adusă de 
cercurile, filialele și secțiile de 
specialitate A.S.I.T. la înfăp
tuirea sarcinilor puse de Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958, în vederea asigurării unui 
ritm susținut de dezvoltare a 
economiei țării. Cercurile și filia
lele A.S.I.T., în colaborare cu 
organizațiile sindicale, au adus 
contribuții tehnico-științifice la 
acțiunea 
de cost 
tjvității 
rirea șj 
interne, _ . . . .
tehnic în industrie, la dezvol
tarea unor ramuri industriale 
noi. în agricultură, membrii 
A.S.I.T. și-au concentrat efortu
rile. spre rezolvarea problemelor 
de mecanizare a muncilor agri
cole, de creștere a producției și 
productivității muncii, .. asupra 
dezvoltării șj consolidării econo- 
mico-organizatorice a unităților 
agricole socialiste. îmbunătățirea 
calității producției, sprijinirea 
ridicării calificării cadrelor și a

de reducere a prețului 
și de sporire a produc- 
muncii prin descope- 

folosirea de noi rezerve 
la ridicarea nivelului

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Munca Pentru îmbunătățirea continuă 
a activității sindicatelor noastre

aceeaaceeași vîrstă", iar după 
o discuție amplă despre învăță
mintele ce se desprind din acest 
film. Cercul „Prietenii teatru
lui- a organizat de asemenea vi
zionarea colectivă a piesei de 
teatru „Tînăra gardă* 4 și apoi 
au organizat discuții asupra ei. 
Aceste acțiuni n-au rămas fără 
rezultate. Fetele înțeleg din ce în 
ce mai bine ce este cu adevărat 
frumos șî util în viață, au de
venit mai exigente cu ele înșile 
și cu cei din jur. Cîteva exem
ple pot fi edificatoare în aceasta 
direcție. De multă vreme fetele 
au introdus autodeservirea în 
cămin. Această măsură nu nu
mai că le-a ajutat să se obișnu-

7 ribuna 
secretarului

U. T. M.
Iască cu ordinea și curățenia, dar 
a adus întreprinderii și economii. 
Iată și un alt exemplu. Utemlsta 
Gherghina Cimpoi avea apucă
turi urîte, era dezordonată, 
se îmbrăca fără gust, vorbea 
necuviincios cu cei din jur. Iar 
dacă astăzi utemista Gherghina 
Cimpoi se poartă cuviincios și 
se îmbracă decent, cu gust, 
dacă muncește bine în produc
ție și s-a apucat de învățătură, 
toate acestea le datorează fete
lor de la cămin, care nu i-au 
tolerat apucăturile extravagan
te #1 au ajutat-o să se încadre
ze în viața colectivului. Utemis- 
tul Gheorghe Bumburici din țesă- 
torie se îmbrăca fistichiu și se

Centenar Cehov
împlinirea a 100 de ani de la 

nașterea lui Cehov continuă să 
fie sărbătorită în întreaga țară 
prin numeroase manifestări cul- 
tural-artistice.

La clubul Universității „C. I. 
Parhon“ din Capitală a avut loc 
sîmbătă o seară literară consa
crată marelui clasic al literatu
rii ruse și universale. La școala

------•------ --------

INFORMAȚII
pre- 

polo-
Și-*

După cîteva spectacole 
zentate la, Galați, artista 
neză El‘zb*ieta  Zakrzewska T. _ 
dat concursul șimbătă seara in
tr-un nou spectacol cu opereta 
„Văduva veselă" de Lehar pe 
scena Teatrului de Stat de Ope
retă din București. In continua
rea turneului, cîntă-reața polone
ză urmează să susțină rolul 
principal din aceeași operetă la 
Teatrul de Stat din Constanta.

Teatrul Municipal a prezentai 
nmliăti seara, in sala Matei 
Millo. premiera piesei ..Azilul de 
noapte" de Maxim Gorki. Rețin 
ți scenografia spectacolului apar
țin lui Liviu Ciulei.

mișcării de inovații, au fost de 
asemenea in centrul atenției aso
ciației.

Atit darea de seamă oît și 
discuțiile au scos în evidență 
unele lipsuri și greutăți care 
s-au manifestat in activitatea 
A.S.I.T. și au făcut recomandați 
în legătura cu participarea mai 
activa a membrilor A.S.I.T. la 
intensificarea ritmului de înnoire 
a tehnicii, introducerea mecani
zării și automatizării proceselor 
tehnologice, cu adîncirea co
laborării dintre oamenii de 
știință și cei din producție.

Planul de activitate al Con
siliului Central A.S.I.T. pe anul 
acesta, întocmit în spiritul do
cumentelor Plenarei C.C. al 
P.M.R, din decembrie 1959. cu
prinde măsuri care să ducă la 
sporirea contribuției inginerilor 
și tehnicienilor la progresul teh
nic, în toate ramurile economiei. 
După cum reiese din plan, în a- 
tenția A.S.I.T. va sta în mai 
mare măsură preocuparea pentru 
modernizarea mașinilor și utila
jelor, pentru folosirea mai bună 
a capacității acestora și a spa
țiilor productive, pentru ridicarea 
nivelului de organizare a pro
ducției și reducerea consumurilor 
specifice. O atenție mai mare va 
fi acordată problemelor creșterii 
animalelor și sporirii producției 
de lapte și carne, precum și dez
voltării industriei locale, îmbu
nătățirii gospodăririi comunale 
etc.

Concluziile 
trase de ing. 
vicepreședinte

ședinței au fost 
dr. Ștefan Bălan, 
al A.S.I.T.

(Agenpres)

îndrăgostii; Arta, Donca Simo, 
Aurel Vlaicu : Părinți și copii; 
înfrățirea între popoare, Drumul 
Serii: Sabie și zir; Alex, Po
pov: S.O.S in Cosmos; Gri- 
vita : Teodora : Cultural, Unirea, 
Alex. Siahia : Un meci neobiș
nuit ; C. David. G- Baoovia : 
Soarta unui om ; Munca, 30 De
cembrie, B. Delavnancea : Hai. 
ducii din Rio-Frio; T Vladimi- 
rescu : Mumu ; 23 August : Fata 
căpitanului (cinemascop) ; 16 Fe. 
bruarie: Trapez; Ilie PlntUw: 
Andreika jt

purta urit cu fetele. Nu demult, 
într-o adunare generală a orga
nizației U.T.M., fetele au criti
cat cu asprime comportarea a- 
cestui tînăr, ajutîndu-1 să se 
îndrepte.

— Parc-ai fi o sperietoare de 
ciori — i-aH spus în adunare 
utemistele Georgica Cîurea și 
Martana Voicu. Cum de nu-ți e 
rușine să umbli astfel îmbră
cat ?

Intr-adevăr, după cîteva zile, 
tînărul a venit la lucru tuns fru
mos, îmbrăcat civilizat și a 
început șă se poarte din ce în ce 
mai cuviincios cu fetele.

Am povestit în această scri
soare cite ceva din experiența 
muncii politice și cultural-e
ducative desfășurată de organi
zația U.T.M. în rîndul fetelor și 
despre eficacitatea acestei mun
ci. De sigur noi mai avem încă 
multe lipsuri în munca cu fete
le. Așa, de exemplu, noi n-am 
reușit în măsură suficientă să 
atragem la acțiunile întreprin
se utemistele căsătorite și ma
mele tinere. De asemenea, am 
neglijat sub pretexte neînteme
iate să ne ocupăm de unele pro- 
bleme vitale pentru tineri cum 
sînt relațiile de dragoste și pro
blemele căsniciei. De aceea, so
cotesc că un schimb de expe
riență prin „Scînteia tineretu
lui* 1 cu alți secretari ai organi
zațiilor U.T.M. din țară va fi 
deosebit de folositor pentru 
îmbunătățirea continuă a mun
cii politice și cultural-educative 
pe care o desfășoară organiza
țiile U.T.M. în rîndul fetelor.

ELENA PĂUN
secretara organizației U.T.M. 

de la Uzinele textile 
„7 Noiembrie" București

medie nr. 1 „Nicolae Bălcescu", 
scriitorul Dumitru Almaș s-a 
întîlnit cu elevi și cadre didac
tice cărora le-a vorbit despre 
Gehov ca mare umanist.

In aula Facultății de științe 
juridice a Universității „Al. I. 
Cuza4* din lași a avut ioc o se- 
shine festivă de comunicări în
chinată literaturii cehoviene,

La Teatrul de Stat „Alexandru 
Davilla" din orașul Pitești, scrii
torul Nicolae Tăutu a vorbit 
despre viața și opera lui Cehov.

Pe scena Teatrului secuiesc de 
Stat din Tg. Mureș au fost 
jucate cîteva cunoscute piese in
tr-un act ale marelui dramaturg.

In numeroase întreprinderi și 
instituții din regiunea Hunedoa
ra au fost organizate manifes
tări închinate centenarului Ce
hov.

Se schimba necontenit înfățișarea Bucureștiului, Vedere dbn cartierul Mihai Brava.

BLOCUL TINERETULUI
(Urmare din pag. l-a)

mun-

elară
că e 
toate

această sumă șantierul 3 oraș va 
executa blocul tineretului. S-a 
stabilit ca șantierul 3 oraș să re
partizeze la construcția acestui 
bloc brigăzi ale tineretului iar 
lucrările de muncă necalificată 
să fie executate de asemenea de 
tătre brigăzile utemiste de 
că patriotică.

Cind soluția a devenit 
și s-a ajuns la concluzia 
perfect realizabilă din 
punctele de vedere, s-a trecut la 
încheierea unor minute — cu 
valoare de contract — între or
ganizația U.T.M. de pe fiecare 
șantier și conducerea tehnico- 
administrativă a șantierului res
pectiv. In minută pe de o par
te tinerii se angajează să rea
lizeze o anumită sumă prin e- 
fectuaraa muncii patriotice în 
cadrul șantierului sau întreprin
derii, iar conducerea șantieru
lui, să țină evidența lucră
rilor și să vireze treptat valoa
rea lor — pe măsura realizării : 
ei — sfatului popular orășenesc 
în contul blocului tineretului. 
Minut a a fost semnată de ambele 
părți prezentînd garanția că an,

In orașul Brăila funcționează o școală de artă populară în 
care tinerii muncitori și elevi vin în orele libere să-și dezvolte 
aptitudinile artistice sub îndrumarea profesorilor de specialitate. 
In fotografie un aspect din timpul unei lecții la clasa de 

pictură.

In conformitate cu convenția 
de colaborare științifică dintre 
Academia R. P. Romîne și Aca
demia de Științe a U.R.S.S., sîm- 
bătă a avut loc semnarea planu- 

......... ' P« 
Aca-

care 
înțe-

lui de colaborare științifică 
anul 1960 între cele două 
demii.

In cursul tratativelor, 
s-au desfășurat în spiritul 
legerii reciproce depline, repre
zentanții ambelor părți au con
statat cu satisfacție că planul de 
colaborare științifică pe anul 
1959 a fost îndeplinit, iar legătu
rile științifice între oamenii de 
știință romîni și sovietici s-au 
dezvoltat pe baza interesului co
mun.

La semnarea planului au fost 
de față academicienii Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne. lorgu Iordan, 
I. Ș. Gheorghiu și Gh. Ionescu- 
Sisaști, vicepreședinți ai Acade
miei R. P. Romîne, membri ai 
Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne și alți academicieni și mem
bri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne.

Din partea Academiei de Științe 
a U.R.S.S. au participat acad. 
M. P. Kostenko. membru al 
Prezidiului Ac damiei de Științe 
a U.R.S.S.. conducătorul delega
ției, prof. M. I. Agoșkov, mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a U-RS.S.» locțiitorul 
secretarului științific principal al

frajamentele vor prinde viață pe 
îecare șantier.

Entuziasm tineresc, 
angajamente concrete
La șantierul 4 rafinărie, la 

șantierul 2 sodă, șantierul cau
ciuc și pe celelalte șantiere de 
construcții, instalații și montaje 
din întregul complex Onești, au 
participat numeroși tineri la adu
nările organizate cu prilejul 
dezbaterii acțiunii. Peste tot 
după ce tinerii au aflat cum se 
va proceda pentru construcția 
blocului tineretului din fondurile 
realizate prin munca patriotică 
și-au manifestat entuziasmul 
față de această frumoasă iniția
tivă luîndu-și totodată angaja
mente concrete care depășeau cu 
mult suma propusă de comitetul 
orășenesc U.T.M. Alături de ma
rele număr de tineri muncitori, 
numeroși tineri ingineri, tehni
cieni și funcționari au susținut 
cu entuziasm inițiativa, luîndu-și 
angajamente 'concrete nu numai 
de a participa personal practic, 
dar și de a sprijini efectiv pe 
tinerii muncitori și de a se preo
cupa ca normarea și evidența 
lucrărilor efectuate prin munca 
patriotică șă fie ținute corect la 
zi și să poată fi ușor popu
larizata rezultatei*.

Prezidiului Academiei de Științe 
a U.R.S.S., și G. I. Rachmani
nov, șef adjunct al Serviciului de 
relații cu țările de democrație 
populară ai Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

A fost de față Va sile Dumi
trescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe.

Au asistat V. F. Nikolaev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai Ambasadei U.R.S.S.

Planul de colaborare a fost 
semnat de acad. I. S. Gheorghiu, 
din partea Academiei R. P. Ro
mîne și de acad. M. P. Kostenko, 
din partea Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Planul prevede, printre altele, 
că Academia R. P. Romîne și 
Academia de Științe a U.R.S.S. 
vor efectuai în cursul anului 1960 
lucrări științifice comune și vor 
realiza coordonarea cercetărilor 
științifice privind o serie de teme 
prevăzute în plan.

Planul prevede de asemenea 
schimbul de cercetători științifici 
precum și invitarea reciprocă de 
oameni de știință pentru a par
ticipa la diferite manifestări 
științifice, pentru ținerea de 
lecții și conferințe, pentru con
sultații și expertize.

După semnarea planului, acad. 
I. S. Gheorghiu și acad. M. P. 
Kostenko au rostit scurte cuvîn- 
tări.

(Agerpres)

ada- 
suma 

prm 
va fi

In urma acestor 
nări a fost stabilită 
exactă ce se va realiza 
munca patriotică și care 
virată Sfatului popular orășenesc 
Onești în contul construcției u- 
nui bloc — blocul tineretului — 
cu 24 de apartamente. Ar.ga- 
jameatul general pe oraș este de 
1.000.000 lei. La reatzarea aces
tei sume din care se poate construi 
nu numai blocul prevăzut ci și alte 
obiective, vor contribui toți Ti
nerii din Onești. .Angajamente 
lăudabile și-au luat tinerii de la 
șantierul 2 sodă care vor contri
bui cu 100.000 lei, cei de la șan
tierul 4 rafinărie — cu 75.000 
lei, cei de la șantierul cauciuc 
cu 100.000 lei, cei de la șaRt*~  
rul de înstaJațu și sodă cu 
50.000 lei, cei de la LM-B. sodă 
cu 75.000 lei, cei de la instalații 
cauciuc cu 
șantierul 3 
etc.

60.000 lei, cai de la 
oraș ca 130.000 lai

*
tinerilor din OneștiInițiativa

de a construi un bloc de locuințe 
din sumele realizate prin muncă 
patriotică, este bună și merită 
să fie extinsă. Organele și or
ganizațiile U.T.M. au datoria să 
extindă această acțiune mobili- 
zînd tinerii la muncă patriotică, 
iar sumele realizate să fie folo
site în scopul realizării unor 
construcții ale tineretului.

In zilele de 25 și 26 ianuarie 
a avut loc plenara lărgită a Con
siliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă.

Plenara a discutat concluziile 
Prezidiului C.C.S. asupra defini-, 
trvării măsurilor adoptate de 
plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor din august 1958 pri
vitoare la îmbunătățirea muncii 
organizatorice a sindicatelor din 
țara noastră. De asemenea ple
nara a discutat bugetul C.C.S. 
pe 1960 și măsurile pentru rea
lizarea bugetului asigurărilor so
ciale de stat pe I960?

In expunerea prezentată la a- 
ceastă plenară de către tovară
șul Gheorghe Apostol, președin, 
tete Consiliului Central al Sin
dicatelor, precum și în dezbate
rile ce au avut loc, s-a arătat 
că in urma aplicării în mod ex
perimental a hotărîrilor plenarei 
C.C.S. din august 1968, sindi
catele noastre imbunătățindu-și 
activitatea, au adus o con
tribuție sporită 1, mobilizarea 
oamenilor muncii in lupta 
pentru construirea aocialismu- 
lui in patria noastră. Acest 
lucru confirmă justețea măsuri
lor luate de către plenara C.C.S. 
din august 1958, privind Îmbună
tățirea permanentă a activității 
organizatorice a sindicatelor, 
care să corespundă pe deplin ro. 
lului tot mai important pe care tl 
are mișcarea noastră sindicală 
in etapa actuală de construire a 
socialismului.

Vorbind despre mărețele rea
lizări ale regimului democrat- 
popular, tovarășul Gheorghe A- 
postol a arătat că eă« constituie 
un prilej de justificată mindrie 
pentru clasa noastră muncitoare, 
pentru Întregul popor muncitor ; 
ele oonfirmă pe deplin justețea 
politicii partidului nostru, de 
construire a socialismului, pe 
care oamenii muncii o consideră 
drept propria lor politică și pen
tru înfăptuirea căreia luptă cu 
entuziasm.

Dintr-o tară cu o industrie 
slab dezvoltată și cu o agricul
tură înapoiată, în care bîntuiau 
foametea, șomajul și neștiința de 
carte, Rominia s-a transformat 
într-o țară cu o industrie socia
listă puternică și o agricultură 
înfloritoare în plină transformare 
socialistă.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomiei, partidul și guvernul ur
mărind cu consecvență ridicarea 
continuă a bunăstării poporului 
muncitor, în anul 1959 au luat 
noi măsuri in acest sens. Aplica, 
rea măsurilor adoptate de ple
nara C.C. al P.M.R. din iulie 
1959 privind creșterea salariilor 
tuturor categoriilor de șșlariați, 
creșterea pensiilor și reducerea 
impozitelor pe salarii și a pre
țurilor de vinzare a unui însem
nat număr de produse de con
sum, a dus la o nouă creștere a 
nivelului de trai material și cul
tural al celor oe muncesc.

Rolul hotâritor în înfăptuirea 
marilor succese pe drumul con-, 
Struirii socialismului in patria 
noastră l-a avut întreg poporul 
muncitor, in frunte cu clasa mun
citoare, care, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncito
resc Romin. a obținut realizări 
tot mai mari in domeniul creș
terii permanente a producției și 
productivității muncii, reducerii 
prețului de cost și îmbunătățirii 
calității produselor.

La aceste marele realizări a 
contribuție însemnata au adus și 
sindicatele noastre. Ele au mo
bilizat mult mai activ masele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
in întrecerea socialistă și su a- 
dus un aport important ia mai 
buna organizare a consfătuirilor 
de producție. Sindicatele s-au 
preocupat cu simț de răspundere 
ie nevoile social-culturale ale 
oamenilor muncii, de îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce 
muncesc.

Oamenii muncii din țara noas
tră au luat cunoștință cu mare 
satisfacție de hotăririie Plenarei 
lărgite a € C- al P-M.R. din 3—5 
decembrie 1959 cu privire ia 
dezvoltarea economie: națior.ale 
pe anul 1960 manifestindu-și ho- 
tărîrea de a munci cu tot entu
ziasmul pentru traducere*  lor tu 
viață.

Vorbitorul s-s ocupat. In con- 
ticr-iare, de sarcinile de mare răs
pundere ce revin sinfiestetar ia 
mobilizarea oamenilor muncri la 
hiota pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective ale planului de stat 
Sindicatele au datoria de a dez
volta Întrecerea aodalisU por
nită încă din primele zHe al anu< 
lui pentru obținerea de nor rea
lizări In producție.

întrecerea aocialistă trebuie o- 
rientată spre obiectivele princie 
pale ale planului de producție: 
creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost și a consumurilor speci
fice de materii prime și mate
riale, folosirea complectă a ca
pacităților de producție, frnbtmă- 
tățirea caffrățu produselor și rea
lizarea de economii pesta sarci
nile de pisa.

Gomitetele sindicale trebuie să 
stimuleze spiritul inventiv al 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor pentru rezolvarea ce
lor mai importante probleme' ale 
producției, să ajute inovatorii și 
raționalizatorii la elaborarea de 
invenții, inovații, raționalizări 
și să sprijine înfăptuirea măsu
rilor tehnico-organizatorice care 
să asigure aplicarea acestora in 
procesul de producție.

Sindicatelor le revine sarcina 
de a lua măsuri organizatorice 

pentru extinderea largă a meto
delor înaintate de muncă, a 
procedeelor tehnologice și de or
ganizare a producției, care s-au 
dovedit că. au cea mai mare 
eficacitate economică. Această 
problemă de mare însemnătate 
pentru economia națională tre
buie să fie în centrul atenției tu
turor organelor și organizațiilor 
sindicale.

In expunerea sa tovarășul 
Gheorghe Apostol a arătat că îna
intarea victorioasă a țării noastre 
pe calea construirii socialismului, 
amploarea crescîndâ a construc
ției economice și culturale, ridii 
carea conștiinței socialiște a oa
menilor muncii și dezvoltarea 
inițiativei lor creatoare au pus 
in fața sindicatelor noastre, edu. 
cate de partid în spiritul ideo
logiei marxist-leainiste, sarcina 
de a-și îmbunătăți continuu acti
vitatea organizatorică și educa
tivă, stilul și metodele de muncă 
potrivit condițiilor specifics fia- 
cărei etape.

Preocupindu-se permanent d*  
traducerea in viață a indicațiilor 
Congresului al 11-lea al partidu
lui, Consiliul Central al Sindica. 
telor a luat in perioada anilor 
1956—1958 o serie de masuri 
care au dus la îmbunătățirea ac
tivității sindicatelor. In plenara, 
sa din august 1958 G.C.S. a ho- 
tărit aplicarea in mod experi
mental a unor importante măsuri 
privind îmbunătățirea activității 
organizatorice a sindicatelor. 
S-au lărgit atribuțiile comitete
lor sindicale din întreprinderi, 
instituții și comune, s-au desfiin
țat toate verigile intermediare 
ale sindicatelor pe ramuri, iar 
C-C. ale sindicatelor li a-au sta
bilit atribuțiuni privind numai 
problemele specifice de ramură, 
pentru ca astfel să poată aduce 
o contribuție sporită la rezolva
rea problemelor specifice ramurii 
respective, s-au creat consiliile 
sindicale raionale și regionale 
care să asigure îndrumarea, 
coordonarea și controlul activi
tății tuturor organizațiilor sin
dicale din raza lor de activitate.

Cu toate că de la aplicarea 
experimentală a acestor măsuri 
a trecut numai un an și patru 
luni, activitatea organizatorică, 
stilul și metodele de muncă ale 
sindicatelor s-au îmbunătățit .în 
mod simțitor.

Consiliul Central al Sindicate
lor, conducînd direct organiza
țiile sindicale din întreprinderi 
și instituții prin consiliile sindi
cale regionale și raionale, s-a 
apropiat și mai mult de masa 
membrilor de sindicat, cunoaște 
și rezolvă mai operativ proble
mele ce preocupă organizațiile 
sindicale, urmărește nemijlocit 
rezultatul aplicării hotărîrilor și 
directivelor sale. De asemenea, 
Consiliul Central al Sindicatelor 
prin Comitetele Centrale ale sin. 
dicatelor pe ramură, rezolvă cu 
rezultate bune problemele cu ca
racter specific de ramură.

Consiliile sindicale regionale 
și raionale asigură cu compe
tență îndrumarea, coordonarea și 
controlul activității organizațiilor 
sindicale din raza lor de acti
vitate. In perioada de experi
mentare ele au organizat nume
roase schimburi de experiență 
pentru cunoașterea și răspân
direa metodelor înaintate în pro
ducție și a experienței pozitive 
din activitatea organelor ți or
ganizațiilor sindicale.

Comitetele Centrale ale sindi
catelor, acționind în baza atribu
țiilor stabilite de plenara GX3.S. 
din august 1958, au putut aduce 
o contribuție substanțială la 
elaborarea planurilor anuale și 
de perspectivă privind dezvol
tarea economică a ramurii res
pective și la elaborarea măsuri, 
lor tehnico-organizatorice care să 
asigure îndeplinirea acestor pla
nuri. De asemenea Gomitetele 
Centrale ale sindicatelor au par. 
ticipat activ la elaborarea măsu
rilor de îmbunătățire a normării 
muncii și a elementelor sistemu
lui de salarizare și premiere, la 
stabilirea normelor cu privire la 
protecția ți tehnica securității 
muncii. Un exemplu concludent al 
îmbunătățirii activității Socnite- 
telor Sentrale ale sindicatelor îl 
constituie contribuția lor la 
elaborarea și aplicarea rețelelor 
tarifare ți regulamentelor de 
premiere pe baza hotărîrii Ple
narei (J.G. ai P.M.R. din iulie 
195R la elaborarea, defalcarea și 
prelucrarea pianului de stat pe 
anul 1960, la organizarea con
sfătuirilor privind problemele 
cooperării într. întreprinderi.

«omitetele sindicale din între
prinderi și instituții rezolvă mai 
bine sarcinile ce le revin, mani
festă inițiativă și răspundere în 
mobilizarea membrilor de sindi
cat la traducerea în viață a ho- 
tăririlor partidului și guvernului, 
a hotărîrilor și directivelor G.G.S, 
Multe din ele organizează cu re
zultate bune întrecerea socialistă, 
consfătuirile de producție și răs- 
ptndirea experienței înaintate In 
producție. Obiectivele întrecerii 
sînt mai concrete ți legate de 
situația existentă la fiecare loc 
de muncă. Gomitetele sindicale 
aduc a contribuție însemnată la 
educarea muncitorilor și funcțio
narilor, la ridicarea continuă a 
conștiinței lor socialiste, se pre
ocupă cu grijă de îmbunătățirea 
continui a condițiilor de muncă 
ți de viață ale membrilor de 
sindicat. Dările de seamă în fața 
membrilor de sindicat asupra fe
lului cum se realizează prevede

rile contractului colectiv, cum 
gospodăresc fondurile de asigu
rări' sociale și bugetul sindical, 
sint prezentate cu mai multă re
gularitate.

ir
Pe baza experienței pozitive 

qîștigate în perioada de experi
mentare a măsurilor luate de 
plenara din august 1958, plena
ra lărgită a Consiliului Central 
al Sindicatelor din 25—26 ianua
rie a hotărît definitivarea măsu
rilor cu privire la îmbunătățirea 
activității organizatorice.

Așa cum prevede hotărîrea 
plenarei, se înființează sindicate 
pe întreprinderi, instituții, GA.S, 
S.M.T., comune și pe grupe de 
întreprinderi sau instituții din 
aceeași ramură.

Sindicatele se vor reuni In 
Uniuni ale sindicatelor din ra
mura de producție respectivă. 
Gomitetele Gentrale ale Uniuni
lor se vor ocupa de problemei» 
specifice de ramură, în dome- 
niul producției, salarizării țl 
normării muncii, tehnicii ți 
securității muncii.

De asemenea, oa și pînă as 
cum. Uniunile vor reprezenta 
sindicatele din ramura respec
tivă în Uniunile Internaționale 
Sindicale (Departament» Profe
sionale ale F.SJVL), vor întrețin» 
ți dezvolta relațiile cu sindicatele 
similare din U.R.S.S. și țările 
de democrație populară, precum 
și cu organizațiile sindicale din 
țările capitaliste și coloniale.

Consiliile sindicale regionale 
vor îndruma, coordona și con
trola activitatea tuturor organe, 
lor și organizațiilor sindicale de 
pe teritoriul regiunilor respec
tive.

In orașe ți centre industriale 
se vor înființa Gonsilii locale 
ale sindicatelor care vor îndru
ma, coordona și controla întrea
ga activitate a sindicatelor din 
orașul sau centrul industrial 
respectiv, a sindicatelor din 
S.M.T., G.A.S. și a celor din 
comune, care gravitează spre o 
rașul sau centrul industrial in 
care își are sediul Consiliul lo
cal al sindicatelor.

Plenara lărgită a G.G.S. din 
25—26 ianuarie 1960 a apreciat 
că îmbunătățirea structurii or
ganizatorice a sindicatelor va 
duce la intărirea legaturilor lor 
cu masele de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari. 
„Legătura cu masele — ne în
vață Lenin — adică cu imensa 
majoritate a muncitorilor (și 
apoi a tuturor oamenilor mun
cii) constituie cea mai impor
tantă și fundamentală condiție 
a succesului oricărei activități 
a sindicatelor. Nu este de ajuns 
să lămurești, să amintești, să 
confirmi acest adevăr, el trebuie 
consfințit pe plan organizatoric 
în întreaga structură organiza
torică a sindicatelor și în mun
ca lor de zi cu zi“.

Aplicarea în viață a hotărîri- 
lor adoptate de plenară va mări 
mult capacitatea organizatorică 
și educativă a sindicatelor noas
tre, le va determina să cunoască 
șr să rezolve mai bine proble
mele economice și de producție, 
să desfășoare o activitate mai 
califioată in domeniul muncii 
cultural-educative die masă și le 
va crea posibilitatea să se ocupe 
cu toată grija de condițiile ma
teriale și culturale ale celor ce 
muncesc, va ridica nivelul acti, 
vității sindicatelor corespunză
tor cu oerințele actuale ale con
strucției victorioase a socialis
mului in scumpa noastră patrie.

Plenara a subliniat că adună, 
rile generale și conferințele sin
dicale de dări de seamă și ale
geri din acest an se vor desfă
șura sub semnul participării 
active și creatoare a oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor 
ce decurg din hotăririie Plenarei 
C.G. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959, pentru a obține în 
cinstea Gongresului al IÎI-lea 
al P.M.R. noi realizări țn toate 
domeniile de activitate.

Sarcina tuturor organelor sin- 
dicale, a fiecărui activist sindi
cal este de a munci cu simț d» 
răspundere pentru a face ca ale, 
gerile sindicale din acest an să 
determine ca în activitatea or
ganelor conducătoare ala orga
nizațiilor sindicale să se aplice 
din ce în ce mai bine principiul 
muncii colective În studierea și 
rezolvarea problemelor muncii 
sindicale, să participe activ la 
elaborarea hotărîrilor și la tra
ducerea lor în viață, să dezvol, 
te critica și autocritica și să 
activizeze și mai mult masa 
membrilor de sindicat în vederea 
intîmpinării celui de-al IV-lea 
Gong.-es General al Sindicatelor 
care va avea loc in a doua ju
mătate a acestui an, cu noi suc, 
cese în dezvoltarea economiei și 
culturii.

Sindicatele noastre vor par
ticipa activ și de acum înainte 
la acțiunile Federației Sindicale 
Mondiale pentru întărirea soli
darității internaționale a oame
nilor muncii de pretutindeni, 
pentru pace și progres ■ social.

Plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor a asigurat Comite
tul Central al Partidqjui Mun
citoresc Roinin că sindicatele 
din țara noastă vor fi și în 
viitor ajutorul devotat, de nă
dejde al partidului nostru în 
opera de construire a socialis
mului în scumpa noastră pștrie, 
Republica Populară Romînă.



Intîlnirea tineretului 
și studenților 

din țările regiunii Balcanilor 
și Mării Adriatice

Raportul 
de V.

prezentat 
Trofîn
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este un factor important pentru 
consolidarea păcii în aceasfă 
parte a lumii. Deosebirile de sis
teme social-politice nu trebuie 
să ne împiedice să găsim moda
litățile ca popoarele noastre să 
conviețuiască in pace și bună în
țelegere.

Scoțînd tn relief fapte care do- 
Vedesc că în conștiința popoare
lor din aceste țări a prins ră
dăcini puternice ideea că pace» 
și securitatea In regiunea Balca
nilor și Mării Adriatice pot și 
trebuie să fie apărate prin efor
turi comune, raportul subliniază 
că îmbunătățirea relațiilor dintre 
statele și popoarele acestei zone 
a lumii ar reprezenta totodată 
un aport Ia cauza păcii in lu
mea întreagă. In cercuri largi 
ale opiniei publice din țările bal
cano-adriatice s-a dezvoltat do
rința de apropiere, năzuința 
spre o rodnică colaborare bila
terală și regională, spre relații 
prietenești.

Considerăm — se spune în ra
port — că propunerea pe care a 
formulat-o guvernul R. P. Ro
mîne în legătură cu o înțelegere 
balcanică exprimă cerințele opiniei 
publice și corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor din această 
regiune a lumii — imperativului 
evoluției internaționale. După 
cum se știe, guvernul R. P. Ro
mine a propus șefilor de guverne 
din țările balcanice o intilnire în 
vederea înfăptuirii unei înțelegeri 
colective a statelor din Balcani, 
asigurării păcii in această re
giune pentru prosperitatea și 
progresul popoarelor balcanice. 
Această propunere se bazează pe 
principiile deplinei egalități in 
drepturi a statelor participante, 
ale respectului reciproc al suve
ranității și neamestecului în tre. 
burile interne.

Raportorul a amintit că ini
țiativa R.P. Romîne a fost pri
mită favorabil și susținută de 
guvernele R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, 
cit și de cercuri largi ale opiniei 
publice din Grecia și Turcia. 
Propunerile făcute recent de gu
vernul R.P. Bulgaria sînt apre
ciate în raport ca o nouă con
tribuție la îmbunătățirea rela
țiilor dintre popoarele balcanice.

Relevind că Uniunea Sovieti
că, ca mare putere, a oferit ga
ranțiile necesare transformării 
regiunii noastre într-o zona a 
păcii și a propus denucleariza- 
rea regiunii Balcanilor și a 
Mării Adriatice, raportul arată 
că ar fi numai in interesul pă
cii daca și alte mari puteri ar 
adopta o atitudine similara.

Alături de organizații, partide 
și fruntași politici de seamă din 
aceste țări, numeroase organiza
ții de tineret și studenți au luat 
atitudine în favoarea propune
rii de a se convoca o conferință 
a guvernelor statelor balcanice 
care să pună relațiile dintre a- 
ceste țări pe bazele sănătoase 
aie coexistenței pașnice.

Totodată, tinerii și studenții 
resping încercările forțelor reac
ționare din Grecia, Turcia și 
Italia de a reînvia falimentara 
poiitieă de forță, de a înrăutăți 
situația în Balcani și regiunea 
Mării Adriatice prin acte po
trivnice cauzei păcii.

Ideea intîluirii tineretului și 
studenților din țările balcanice 
și adriatice, a spus mai departe 
Virgil Trofin, s-a născut din 
convingerea profundă că tînâra 
generație este datoare să-și a- 
uucă partea sa de contribuție la 
cauza înțelegerii și păcii in în
treaga lume și în mod deosebit 
in această parte a Europei in 
care ne-am născut, trăim, mun
cim și învățăm, in care ne 
făurim un viitor ferit de urgia 
războiului.

Propunerea prezentată de de. 
legația tineretului romîn a gă
sii ecou în rîndurile multor or
ganizații de tineret și studenți. 
Și-au dat adeziunea la această 
înt.lnire: Tineretul Muncii din 
R.P. Albania, Uniunea Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R.P. Bulgaria, Organizațiile de 
tineret ale partidelor liberal, U- 
niunea democratică, Eda, liberal, 
democrat, social-populist. Noua 
mișcare agrară, Mișcarea pen
tru destinderea balcanică, Aso
ciația studenților muncitori. 
Mișcarea sindicală democratică 
din Grecia, Asociația studenților 
facultății de agronomie din A- 
tena, Alișcarea tineretului socia- 
list, Federația tineretului comu
nist, Tineretul radical, Grupul 
parlamentar socialist, Uniunea 
sportului popular. Asociația cul
turală recreativa, Asociația pio
nierilor, Comisia- de tineret a 
Confederației Generale a Mun
cii, Mișcarea pentru pace și 
Liga națională a cooperativelor, 
din Italia, Uniunea tineretului 
popular și Uniunea națională a 

y studenților, din R.P.F. Iugosla-
■ - via. Uniunea Tineretului Munci. 
PK —

Spectacol în cinstea 
participanților 

la Intilnire
^imhătă seara, la Teatrul de 

Viperă și Balet al R.P. Romîne, 
Ansamblul Uniunii Tineretului 
Muncitor a prezentat un specta
col în cinstea participanților la 
Intîlnirea tineretului și studen
ților din țările regiunii Balca
nilor fi Mării Adriatice. 

h----------  

tor, și Uniunea Asociațiilor Stu- 
denț.ior. din R.P. Rom.na.

Numeroase personalități mar
cante ale vieții politice, culturale 
și științifice din țările balcano- 
adnauce, au declarat ca spriji
nă țelurile intilnirn.

Arătind ca la intilnire parti
cipa observatori, reprezentanți 
ai organizației Tineretului De
mocrat Unu Edon din Cipru și 
ai Organizației Studenților Ci
prioți clin Londra, raportorul a 
exprimat sentimentele de solida
ritate cu lupta poporului din Ci
pru pentru cucerirea indepen
denței naționale și a aratal că 
lupta popoarelor și tineretului 
din colonii pentru scuturarea 
jugului colonial se bucura de 
simpatia și solidaritatea tinere
tului din țările balcanice și 
adriatice.

Lxprunind regretul că organi
zațiile de tineret și studențești 
din lurcia nu parucipa la iutii- 
nirea de la bucurești, raportul 
subliniază convingerea ca dez
baterile acestei In uluiri vor găsi 
ecou in rîndurile tineretului turc, 
vital interesat și ei in cauza 
comuna — promovarea păcii și 
înțelegerii în Balcani și in lu
mea întreagă.

In continuare raportul se ocu
pă pe larg de dezvoltarea coo
perării dintre tinerelul și stu
denții din aceasta parte a lumii, 
a • relațiilor bilaterale c»t și a 
celor pe plan regional, mențioi 
nind o serie de rezultate poziti
ve ca lărgirea schimburilor cul
turale, turistice, sportive. Saiu- 
tind cu satisfacție pașii facuți 
in direcția unei colaborări con
crete, menționînd ca există 
foarte multe posibilități ce aș
teaptă sa lie iructificaie, in ra
port se propun numeroase tonne 
pentru râspindirea in masele 
largi ale tineretului a ideii apro
pierii și colaborării intre po
poarele din regiunea Balcanică 
și Mării Adriatice, printre care: 
adunari ale tineretului și stu-? 
denților la care sâ vorbească 
participanți la Intîlnirea de la 
București, organizarea de con
ferințe, expoziții, manifestări 
cultural-sportive, schimburi de 
formații artistice ale tineretului, 
de tineri soliști, de ziare, re
viste, materiale documentare 
despre viața tineretului, semi
nar: i pe diferite teme, pe spe
cialități și categorii de tineret, 
organizarea unei ștafete a tine
retului balcanic, organizarea a 
diferite manifestări sportive cu 
prilejul jubileului balcaniadei, 
întrecere sportivă tradițională 
care a căpătat o mare populari
tate.

In partea finală a raportului 
se spune: Să facem totul ca 
ziua de miine, a tinerei generații 
sa fie senină, ca tinerelul, să 
aibă parte de toate bucuriile 
vieții. Pentru a cuceri acest vii
tor de pace trebuie să luptăm 
neîncetat cu toate forțele tinere
ții noastre, împreună cu po
poarele ai căror fii sintem.

întregul curs al evenimente
lor din ultimul timp arată că 
atunci cind există bunăvoință, 
dorință reciprocă de înțelegere, 
cind este vorba de a lupta îm
potriva primejdiei războiului, 
pentru pace se poate trece 
peste orice deosebiri de concep- 
tii.

Trăim într-o epocă măreați 
în care există perspectiva înlâ-j 
furării deiimtive a războaielor, 
epoca cuceririi Cosmosului, și a 
energiei atomice, epoca in care 
tineretul, întreaga omenire poate 
să aibă condiții prielnice de 
viață și muncă și siguranța 
unui viitor de pace. Noi, tinerii 
și studenții din țările balcano- 
adriatice sîntem chemați să nu 
precupețim nici un efort ca ziua 
de miine să fie luminoasă, ca 
pacea și înțelegerea să dom
nească în regiunea noastră și îu 
toată lumea.

de la București deschideIntîlnirea
posibilități largi colaborării viitoare

Ne declară parlamentarul socialist italian Carlo Ricca -

I
n interviu nu-i de loc ușor 

sâ obții cind in jur se 
improvizează un neaș

teptat... concert internațional. 
Tineri din țările ba lean o-a d noti
ce formează spontan un cor ce 
obține unanime aprecieri deși 
cuvintele mai multor limbi se 
amestecă. E multă veselie, dom
nește o atmosferă de calda 
prietenie. Printre tinerii aceștia 
entuziaști ce cintâ, rid, discută, 
l-am găsit pe parlamentarul so
cialist italian Carlo Ricca, l-cm 
solicitat un interviu și interlocu
torul nostru a acceptat cu ama
bilitate să răspundă întrebări
lor.

Ce părere aveți despre Intîl- 
nirea la care asistați ?
- Fiind o intilnire de tineret și 

ținînd seamă de faptul că tine
retul este plin de entuziasm și 
bunăvoință și, în particular, vă
dește o deosebită receptivitate 
la simptomele destinderii în re
lațiile internaționale, cred in 
succesul eforturilor pentru a 
dezvolta cooperarea tinerei ge
nerații din regiunea Balcanilor 
și Mării Adriatice. Pornind de 
la convingerea că pacea este 
bunul suorem al umanității, 
considerăm că tinerii pot găsi o

(Urinare din pag. I-a)

R.P. Bulgaria) au început discu
țiile la raportul general.

Au luat cuvîntul Nicolaos Ind
ies, deputat al Partidului Libe
ral din Grecia, acad. Petco Stai- 
nov, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru înțelegere și colabo
rare în Balcani din R.P. Bulga
ria și Luigi Passoni, deputat al 
Partidului Socialist Italian.

In cursul ședinței s-au dat ci
tire unor telegrame și mesaje de 
salut sosite pe adresa lntilnirii 
de la București din partea unor 
personalități și organizații de ti
neret : Stephanos Stephanopou
los, deputat al parlamentului 
grec, șeful Partidului Social 
Populist din Grecia, Stamatis 
Mercuris, deputat în parlamentul 
grec, președintele Mișcării pen
tru înțelegere Balcanică din Gre
cia, Alberto lacometi, președin
tele Alianței recreative culturale 
italiene (A.R.C.I.), precum și 
din partea Uniunii naționale a 
studenților ciprioți care studia
ză in Grecia, Uniunii studenților 
din Guineea cu sediul la Paris, 
organizației Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist de la școa
la medie din orașul T olbuhin 
(R. P. Bulgaria), din partea 
unor organizații U.T.M. din ra
le a Jiului, organizațiilor U.T.M. 
și U.AS.R. ale Universității „C. 
1. Parhon" din București, orga
nizației U.T.M. de la Atelierele 
CJ'.R. „Grivița Roșie"*  și altele.

a lntilnirii. Care sînt primele dv. 
impresii ?
- Consider că raportul oferă 

o platformă serioasă de discu
ții, abordind un ansamblu de 
probleme. Pornind de la raport 
avem posibilitatea ca in cadrul 
dezbaterilor lntilnirii să exami
năm în mod profund problemele 
importante ce privesc coopera
rea balcano-adrraticâ. Cred că 
documentele finale ale Intîlnir.i 
vor cuprinde toate inițiativele 
ce vor veni in întimpinarea a 
ceea ce ne poate uni, a ceea ce 
folosește pentru strîngerea prie
teniei, pentru întărirea luptei 
pentru pace prin realizarea 
dezarmării. La aceasta se poa
te ajunge depășind deosebirile 
de concepții politice. Să punem 
mai presus de orice, năzuințele 
comune de pace.

Domnul deputat Carlo Ricca 
dorește să ne mai spună citeva 
cuvinte :
- Ne așteptam ca sâ fim bine 

primiți in țara voastră. Sîntem 
uimiți insă de primirea minunată 
ce ne-a fost făcută, de atmos
fera incîntâtoare ce domnește 
aci. Vă mulțumim din suflet 
pentru ospitalitatea voastră,

Lucrările lntilnirii continuă.
(Agerpra)

Au început 
întrecerile 

pentru „Cupa
Prieteniei"

în sala Di- 
unui public 

din tineri 
studenți din 
pe oaspeți,

Sîmbătă au început în Capi
tală competițiile sportive inter
naționale organizate in cinstea 
lntilnirii tineretului și studenți
lor din țările regiunii Balcani
lor și Mării Adriatice.

Deschiderea festivă a compe
tițiilor a avut loc * ’
namo în prezența 
numeros alcătuit 
muncitori, elevi și 
Capitală. Salutind 
tov. Marin Stanciu, președintele 
Federației Romine de tenis de 
masă, a subliniat că întrecerile 
sportive dotate cu „Cupa Prie
teniei"*  vor aduce o contribuție 
importantă la întărirea legături
lor de prietenie dintre tinerii 
din țările balcano-adriatice.

După aceea, in sală și-au fă
cut apariția jucătorii de tenis 
de masă și au început meciurile 
pe echipe la care iau parte nu
mai selecționate de tineret. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
băieți: R.P.R.—București 5—1; 
R.P.F. Iugoslavia—R. P. Bulga
ria 5—1; R.P.F, Iugoslavia— 
București 5—0; R.P.R.—R.P. 
Bulgaria 5—2. Fete: București— 
R.P. Bulgaria 3—0.

Turneul continuă astăzi dimi
neață de la ora 9 și după amia
ză de la ora 17.

In aula Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie a început con
cursul de șah. Echipa R.P. Bul
garia a întrecut echipa Greciei 
cu 3—0. In meciul dintre echi
pele R.P. Romîne și R.P. j 
bani a 
două

In 
Jocic , „ x w
Nieolau (R.P.R.). Partida din
tre Polihroniade și Kuzmanova 
s-a întrerupt.

Astăzi se deschide turneul de 
baschet la care iau parte echipe
le de tineret ale R.P. Romîne, 
R.P. Bulgaria, R. P. Albania și 
Selecționata studențească din 
RP R.

Meciurile vor avea loc în sala 
Floreasca cu începere de la ora 
18,30 după următorul program: 
R. P. Romînă—R. P. Albania; 
R.P. Bulgaria—Selecționata stu
dențească din R.P.R.

Al- 
scorul este de l/?—’/îi 

partide fiind întrerupte, 
turneul individual feminin 
(Iugoslavia) a cîștigat la

largă platformă de înțelegere 
trecind peste urmările create de 
războiul rece. Cea mai mare 
contribuție in această direcție o 
aduc fără îndoială contactele 
directe ce elimină prejudecățile. 
Asistăm astăzi la o intilnire ce, 
fără îndoială, va avea rezultate 
in privința găsirii cailor către

lărgirea contactelor culturale, 
artistice, științifice, turistice și 
sportive. începutul pe care-l fa
cem ostăzi ne deschide posibili
tăți mai largi pentru viitor. Mii- 
ne vom putea face pași înainte 
spre o înțelegere deplină, pen
tru o colaborare pe o bază mai 
ampla. De aceea acord Intilni- 
rii de la București o importanță 
deosebită.
- Acum citeva minute ați as

cultat Raportul general și ați 
asistat la ședința de deschidere
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înalților 
sovietici 

India
Vizita 
oaspeți 

în
J

BANGALORE 30 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
29 ianuarie Wadiyar, guvernato
rul statului Mysore, a oferit un 
prînz in cinstea lui K- E. Voro- 
șilov, F. R. Kozlov * ” 
Furțeva.

In timpul prinzului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie, guvernatorul Wadiyar 
și K. Voroșilov au rostit cuvin, 
țări.

$i E. A.

★
MADRAS 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 ianua
rie K. E. Voroșilov, F. R. Koz
lov, E. A. Furțeva și persoanele 
care îi însoțesc au încheiat vi
zita lor la Bangalore — capitala 
statului Mysore. înainte de a 
pleca pe calea aerului la Ma
dras, ei au vizitat încă o între
prindere nouă de stat — Uzina 
de utilaj telefonic din Banga
lore.

in aceeași zi, oaspeții sovietici 
au sosit la Madras, unul din 
cele mai mari centre industriale 
și culturale de pe litoralul gol
fului Bengal. Pe aeroportul îm
podobit cu drapelele sovietice și 
indiene au venit sâ intim pine pe 
i nai ții oaspeți E. S. Mehdi, gu
vernatorul statului Madras, Ka
ma radja Nadar, mi nistru princi
pal, miniștri ai guvernului din 
Madras, reprezentanți ai rieții 
publice, șefii corpului consular, 
ziariști.

De la aeroport, inalții oaspeți 
au plecat la reședința ce le-a 
fost dejHnală — Radj Bhcran 
— Palatul guvernatorului.

Pe tot parcarsul de 6 km de 
la aeroport la reședință au fort 
ridicate arcade pe care era scris: 
„Trăiască oaspeții sovietici dra
gi**,  ,.Bine ați venii". Zeci de 
mii de locuitori ei orașului aa 
salutai cu călduri pe inalții oas
peți. Mulți purtau flori, drapele 
sovietice și indiene. Se auzeau 
ovații : ..Rușii și indienii sînt 
frați*,  „Trăiască prietenia india- 
no-sovietică** .

°- N- u- Aprobarea unor rezoluții 
care condamnă acțiunile elementelor 

fasciste în unele
NEW YORK 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : Dupâ discuții 
care au durat două săptămini, 
subcomisia O.N.U. pentru preve
nirea discriminărilor și proiecția 
minorităților alcătuită dm repre
zentanți ai 14 țări — membre 
ale Organizației Națiunilor Unite 
printre care Uniunea Sovietică, 
S.U.A., Anglia, Franța. India, 
Polonia, R.A.U. și altele a 
aprobat în unanimitate o rezo
luție care condamnă acțiunile în
treprinse recent de elementele 
fasciste în unele țări capitaliste.

Rezoluția exprimă o îngrijo
rare profundă în legătură cu 
manifestările de antisemitism și 
alte forme ale urii de rasă și

BUDAPESTA. La 30 Ianuarie 
șî-a încheiat lucrările la Buda
pesta sesiunea Comisiei Dunării. 
La lucrările comisiei au luat 
parte reprezentanți ai statelor 
dunărene — Uniunii Sovietice, 
Romîniei, Bulgariei, Iugoslaviei, 
Ungariei. Cehoslovaciei, precum 
și o delegație a Republicii Aus. 
tria.

MOSCOVA. La 30 Ianuarie a 
sosit la Moscova în calitate de 
oaspete al ambasadorului S.U.A. 
în U.R.S.S., Llewellyn Thomp» 
son, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la Organizația Națiunilor 
Unite, Henry Cabot Lodge 
soția.

TANGER. în ședințele din 
mi nea ța șl după-amiaza din 
ianuarie ale celei de.a doua

cu

dl.
29

se.

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările directorului politic 

al revistei franceze „Orizonturi**  
problema dezarmării generale și totale

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Dacă s-ar a- 
pîica propunerea noastră cu 
privire la dezarmare, am putej 
face ca încă în cursul acestui 
septenal Jumătate din numărul 
muncitorilor din țara noastră să 
treacă la ziua de lucru de șase 
ore. a declarat N. S. Hrușciov 
raspunzind la Întrebările ce 
i-au fost puse de Pierre Cot, di
rectorul politic al revistei fran
ceze „Orizonturi44, in legătură 
chj problema dezarmării gene
rale și totale.

în răspunsurile sale, N. S. 
Hrușciov a subliniat că dacă 
numai din bugetele a două pu
teri — S.U.A. și U.R.S.S. — 
s-ar aloca 10 la sută din fondu
rile economisite de pe urma 
dezarmării generale și totale 
pentru acordarea de ajutor țări
lor slab dezvoltate, aceasta ar 
permite să se construiască hi 
fiecare an citeva baraje gran
dioase, ca cel de la Assuan.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
realizarea dezarmării generale 
și totale și eliberarea în legătu
ră cu aceasta a unor fonduri 
considerabile ar facilita în mod 
substanțial și ar accelera Înfăp
tuirea programului sovietic de 
construcție pașnică. Economia și 
resursele noastre, a spus el, ar 
fi puse in întregime in slujba 
păcii, ceea ce ar permite asigu
rarea din abundență a oameni
lor sovietici intr-un termen și 
mai scurt cu produse alimenta-

țări capitaliste
urii naționale ivite în diferite 
țin, care au amintit crimele co
mise de naziști in ajunul și in 
timpul celui de-al doilea rizboi 
mondial. Ea condamnă aceste 
acțiuni ca pe o incăkar? 
a principiilor Cartei O.N.U. și a 
declarației generale a drepturi- 
lor omului.

Subcomisia a hotârît să exami
neze această problemă în urmă
toarea sa sesiune și a propus 
Comisiei O.N.U. pentru dreptu
rile omului să adopte, de ase
menea, o rezoluție care să con
damne manifestările de antisemi
tism ca pe o încălcare a dreptu
rilor omului și a libertăților 
fundamentale.

siuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa a continuat 
discuția în problema ,,situația șl 
tendințele economice ale Africii". 
La ședință au luat cuvîntul de. 
legații Portugaliei, Libiei, E- 
tiopieî, teritoriului Ruanda Uruii- 
di. Franței, Sudanului, Belgiei, 
Marocului și altor țări.

In ședința de după-amiază a 
luat cuvînitul șeful delegației so. 
vietice. V. S. " 
al ministrului 
al U.R.S.S

Semionov, locțiitor 
Afacerilor Externe

La 30 Ianuarie An.MOSCOVA.__________ _____
drei Gromîko, ministrul Afaceri, 
lor Externe al U.R.S.S,, La pri. 
mit pe Abdel Wahab Mahmud, 
ambasadorul Republicii Irak, și 
a avut o convorbire cu el.

BERLIN. L-a Berlin s-a anun. 
țat că nota adresată guvernelor 
Franței, , Marii Britanii și Sta. 
telor Unite ale Americii. notă a. 
probată de Consiliul de Miniștri 
al R.D.G. la 28 ianuarie a.c. în 
legătură cu provocările guvernu. 
lui R.F.G care continuă în Ber. 
linul Occidental, a fost remisă 
la 29 ianuarie prin Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Cehoslovace reprezentanților di
plomatici ai acestor state la 
Praga.

J. Koenig, adjunct al ministru, 
lui Afacerilor Externe al R.D.G., 
a remis o copie a notei lui M. ri. 
Pervuhin. ambasador extraordi. 
nar și plenipotențiar al U.R.S.S, 
în R D.G.

DELHl. La Madras (India) 
s.au încheiat lucrările celei de.a 
29.a sesiuni a Conferinței femei, 
lor pe întreaga Indie. La Confe. 
rință au participat delegații de 
femei din U.R.S.S., Anglia, 
R.P.F. Iugoslavia, S.U.A., C.ey. 
Ion și R. P. Romînă

ROMA. La 29 Ianuarie Consi
liul de Miniștri al Italiei a apro. 
bat cifrele bugetului de stat pe 
exercițiul financiar 1960.1961.

Potrivit datelor oficiale, ca,p*i.  
toiul venituri al noului buget re. 
prezintă 3.639.500 milioane lire, 
iar capitolul cheltuieli 3.926.800 
milioane lire. Astfel deficitul 
bugetar va atinge în anul I960. 
1961 suma de 287.300 milioane 
lire. în anul financiar curent de. 
ficitul bugetar urmează să re. 
prezinte 129 600 milioane lire.

DJAKARTA. Agenția Associa. 
ted Press anunță că guvernul 
indonezian a naționalizat 20 de 
mari întreprinderi și societăți 
farmaceutice ap ar ți ni nd olande. 
Mior, 

re, îmbrăcăminte, locuințe și alte 
bunuri materiale.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
controlul asupra dezarmării tre
buie înfăptuit în decursul între
gului proces al dezarmării. Pe 
măsură ce vor fi realizate pro
grese în domeniul dezarmării 
controlul se va lărgi, formele 
și metodele sale se vor modi
fica, a spus el.

După ce va fi îndeplinit pro
gramul dezarmării generale și 
totale, a spus N. S. Hrușciov, 
controlul internațional va tre
bui să fie menținut deși el va 
lua in mod incontestabil alte 
forme. Cînd statele nu vor mai 
avea armate, aviație, flotă, tot 
felul de arme nucleare și arme 
rachetă, a remarcat el, li se 
vor acorda controlorilor drep
turi deosebit de largi.

N. S. Hrușciov a declarat că 
Uniunea Sovietică are in vedere

A. Stevenson: Cursa însrmârilor 
este

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
La 29 ianuarie, îa cadrul unui 
prim oferit de organizația ^A- 
mericani: partizani ai acțiunilor 
democratice", a luat cuvîntul 
Adiai Stevensoa. umil din liderii 
partidului democrat care a can
didat de două cri pentru funcția 
de președinte al S.U.A. în acest 
discurs el a cerut Statelor Unite 
să obțină dezarmarea.

„Marea problemă primordială 
a timpului nostru, a declarat 
Stevenson, este menținerea păcii44. 
Dar. a continuat eL, în prezent 
întreaga lume este ocupată cu 
cursa înarmărilor care este Jn 
egală măsură absurdă și fu-, 
nestâ".

Evenimentele din Algeria
PARIS 3J (Agerpres). — Cen

trul conducerii militare și civile 
di a Algeria se alia acum la 
km. esi de Alger, la baza aeria
na de la Regain, unde de două 
zile au sosit delegatul general 
al guvernului Delouvrier și ge
neralul Challe, comandantul su
prem al trupelor franceze din 
Algeria. Vineri a sosit acolo și 
generalul Ely, șeful statului ma
jor, al armatei franceze care a 
avut îndelungi întrevederi cu 
Challe.

Comandamentul militar a or. 
donat unităților teritoriale să în
ceteze sprijinul dat rebelilor. 
După cum se știe aceste unități 
formate din rezerviști obligați să 
presteze periodic cîteva zile de 
serviciu militar au constituit un 
important sprijin al rebeliunii de 
la Alger.

Comandanții regiunilor mili
tare Constantine și Oran, gene
ralii Olie și Gambiez au adresat 
populației din regiunile respecti
ve mesaje. în care își exprimă 
lealitatea față de generalul De 
Gaulle, generalul Challe și De
louvrier și cheamă la restabili
rea ordinei. La Oran ofițerii u- 
nitâților teritoriale s-au raliat 
armatei. Centrul orașului a fost 
curățit de baricadele și vehicu
lele care de cîteva zile împiedi
cau circulația pe străzi. Unitățile 
militare și de poliție s-au îna
poiat la sectoarele lor, la Oran 
restabilindu.se ordinea.

La Alger situația a rămas 
neschimbată. Conducătorii rebe
lilor ultracolonialiști nu și-au 
făcut încă cunoscute „hotărîrile44 
anunțate ieri după discursul ge
neralului De Gaulle. Străzile sînt 
pustii în orașul în care princi
palele clădiri publice sînt păzite 
de unități de parașutiști, în
conjurați de unități similare re
belii înarmați continuă să se 
mențină în cele două centre din 
oraș unde se află stocate mari 
cantități de arme și muniții. Ei 
au ocupat de asemenea clădirea 
primăriei. Viața economică a o- 
raș’ilui este paralizată, se resim
te lipsa de alimente, iar absența 
unei activități economice norma-

Declarația purtătorului de cuvînt 
al Frontului de Eliberare Națională 

din Algeria
NEW YORK 30 (A ger pres). 

— TASS transmite : Purtătorul 
de cuvînt oficial din New York 
al Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria a declarat 
reprezentanților presei că avind 
în vedere înrăutățirea situației 
din Algeria, guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria a dat pur
tătorilor săi de cuvînt indicația 
de a se consulta cu delegațiile 
țărilor membre ale O.N.U. în 
legătură cu modul în care acea
stă organizație internațională 
poate discuta situația creată și 
poate întreprinde acțiunile 
cesare.

Este absolut evident, a 
el, că evoluția pe viitor a 
nimentelor din Algeria și
Africa de nord poate reprezenta 
un pericol grav pentru pacea și 

ne-

spus 
eve- 
din

începerea controlului simultan 
cu începerea înfăptuirii măsuri
lor corespunzătoare de dezar
mare. Nu putem fi de acord cu 
cei care insistă asupra aplicării 
controlului, și în același timp nu 
propun nimic în domeniul 
dezarmării, a spus N. S. Hruș- 
ciov. Controlul, a remarcat el» 
nu este un scop în sine, ci un 
mijloc de verificare a îndepli
nirii angajamentelor statelor în 
domeniul dezarmării.

N. S. Hrușciov a spus că din 
punct de vedere al Uniunii So
vietice, măsurile în domeniul 
dezarmării trebuie să înceapă 
simultan in toate țările. Dar 
chiar de la începutul înfăptuirii 
programului de dezarmare ge
nerală și totală poate și trebuie 
să fie luată in considerare pozi
ția specială a marilor puteri, 
care dispun de cele mai puter
nice forțe armate.

și
Steveason < amintit ci acum 

doi am. intr-un discurs rostit in 
fata membrilor aceleași orga
nizații. a declarat ci este nece
sar să se pună capăt cursei înar
mărilor și să se ajungă la un 
acord cu Uniunea Sovietică asu
pra încetării experiențelor cu 
arma nucleară, creindu-se tot
odată un sistem de inspecție și 
control.

„Declar din nou, a spus tn 
încheiere Stevenson, că cheltuim 
degeaba resursele noastre pentru 
producția unei arrr.e atît de în
grozitoare... Acest impas trebuie 
să fie lichidat. Lichidarea Iui 
poate fi obținută".

le are urmări grele pentru masa 
populației, în special a celei 
musulmane.

PARIS 30 (Agerpres). - O- 
pinia publică franceza sublinia
ză cu satisfacție faptul că pre
ședintele De Gaulle a confirmat 
recunoașterea dreptului poporu
lui algerian la autodeterminare 
și a condamnat acțiunea rebelă 
de la Alger. Ziarele relevă ho- 
tăr’.rea exprimată de șeful sta
tului de a menține politica în 
problema algeriană așa cum a 
preconizat-o în discursul său din 
16 septembrie.

După cum se știe, elementele 
ultracolonialiste au dezlănțuit 
rebeliunea de la Alger cerînd în 
primul rînd să se renunțe la 
acest program. „Din discursul 
generalului De Gaulle, subli
niază ziarul „Combat“, decurge 
că ordinea publică va trebui să 
fie restabilită și că legalitatea 
să-și păstreze forța. Refuzul de 
a reveni asupra autodetermină
rii derivă din cuvîntul dat. Cea 
mai înaltă datorie civică este 
refuzul de a ceda în fața rebe
liunii44.

Se cere luarea de măsuri se
vere pentru a pune capăt cit 
mai repede activității rebelilor 
de la Alger și pentru a face ino
fensivi pe complicii acestora din 
Franța, elemente fasciste înca^ 
drate în diverse mici organizații 
care dispun și de arme. Ziarul 
,,Le Monde" critică „tărâgă- 
neala" cu care poliția acționează 
împotriva acestor elemente. Zia
rul este informat că lista celor 
suspecți a fost inițial mult mai 
lungă decit cea predată poliției. 
Din această listă au fost șterse 
numele unor personalități bine 
cunoscute pentru activitatea lor 
în favoarea rebelilor de la Al
ger. Printre aceștia se află și 
deputatul Arrighi, care în cursul 
zilei de vineri a rostit un dis
curs violent antiguvernamental 
la postul de radio Alger.

★
PARIS 30 Corespondentul A- 

gerpres transmite: La 29 ianua
rie principalele centrale sindica-

securitatea internațională. Soarta 
poporului algerian este in peri’ 
col.

Purtătorul de cuvînt al Fron
tului de eliberare Națională din 
Algeria a comunicat de aseme
nea că independent de acțiunile 
care pot fi întreprinse de către 
Organizația Națiunilor Unite, gu
vernul provizoriu al Republicii 
Algeria a adresat prin radio po
porului algerian chemarea de a 
evita orice provocări și de a-și 
strînge rîndurile în jurul Arma
tei de eliberare națională a Al
geriei. El a spus, de asemenea, 
că Armata de eliberare naționa
lă a primit indicații să ajute 
toate elementele democratice din 
țară, care pot fi amenințate de 
puciul fascist, independent de 
apartenența lor.

Tovarășul
Gheorgha Apostol 
a sosit ia Roma

i
ROA1A 30 (Agerpres). — W 

ziua de 29 ianuarie a sosit la 
Roma tovarășul Gheorghe Apos» 
toi, membru al Biroului Politia 
al C.C. al P.M.R., care repre. 
zintă Partidul Muncitoresc Romln 
la cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian.

La sosire, tovarășul Gheorghe 
Apostol a fost salutat de Luciano 
Romagnoli și Antonio Roasio, 
membri ai C.C. al P.C.I., _ Giu
liano Pajetta, șeful Secției Ex< 
terne a C.C. al P.C.I., și Agos. 
tino Novella, secretar general 
al Confederației Generale a 
Muncii din Italia.

Au fost de față trimisul extra
ordinar și ministru plenipoten
țiar al R.P.R. în Italia, Ștefan 
Cleja, precum și reprezentanți ai 
Asociației de prietenie „Italia. 
Rominia".

•--------

Au început lucrările 
Congresului P. C. Italian

ROMA 30 (Agerpres). — La 
30 ianuarie s-a deschis la Roma 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Italian. In Palatul 
Congreselor s-au adunat 1100 de 
delegați cu vot deliberativ și 
consultativ, pentru a dezbate ra
portul „Pentru reînnoirea demo
cratică a societății italiene, pen
tru înaintarea spre socialism* 4, 
prezentat de Palmiro Togliatti^ 
secretar general al CC. al Par- 
tidului Comunist Italian, și pen
tru a alege noua componență a 
organelor conducătoare ale par
tidului.

La lucrările congresului par
ticipă delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești din 
numeroase țări ale lumii.

La congres asistă în celitate 
de oaspeți aproximativ 2000 de 
reprezentanți ai diferitelor par
tide politice din Italia, ai celor 
mai mari organizații obștești, 
activiști ai mișcării muncito
rești. Tribunele rezervate presei 
sînt ocupate de 400 corespon
denți ai ziarelor din Italia și 
străinătate și ai agențiilor de 
presă.

Congresul a fost deschis de 
către Terracini, unul dintre ceî 
mai vechi activiști ai mișcării 
muncitorești din Italia, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
Italian.

Apoi PalmÎTO Togliatti a pre*  
zentat raportul. j 

le și organizații universitare din 
Franța au dat publicității un 
apel comun în care cheamă pe 
toți oamenii muncii și pe toti 
studenții francezi să ia parte la 
o grevă generală de avertisment 
împotriva complotului, provocă- 
rilor și manevrelor elementelor 
rebele din Algeria și pentru a 
apăra libertățile democratice. 
Greva urmează să se desfășoare 
în ziua de 1 februarie între ore
le 11 și 12 dimineața pe tot cu« 
prinsul Franței în toate ramu
rile industriale, în întreprinderi 
și instituții, precum și rniver- 
sități.

Au semnat acest apel comuni 
Confederația Generală a Mun
cii din Franța, Confederația 
Franceză a muncitorilor creș
tini, Uniunea națională a stu
denților din Franța. A aderat la 
această chemare la grevă de
monstrativă de avertisment și 
sindicatul național al instituto
rilor din Franța.

Biroul confederal al centralei 
sindicale „Force Ouvriere" a a- 
dresat membrilor săi un apel în 
care îi cheamă să participe la 
greva de avertisment din dimi
neața de 1 februarie.

în tot cursul zilei de sîmbătă 
au continuat să sosească la pre- 
ședenția Republicii apeluri, me
saje, petiții, prin care consiliile 
municipale, în unanimitate sau 
în majoritatea membrilor lor se 
pronunță pentru aplicarea neîn- 
tîrziată a politicii de autodeter
minare în Algeria. Numărul con
siliilor municipale care au luat 
poziție în acest sens se ridica 
sîmbătă seara la 700.

★
PARIS 30 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la activitatea diploma
tică care a avut loc la Paris in 
cursul zilei de sîmbătă, agenția 
France Presse anunță că preșe*  
dintele Republicii, De Gaulle, a 
avut două întrevederi cu primul 
ministru Debre. Debre a avut de 
asemenea convorbiri în cursul 
după-amiezii cu generalul Ely, 
șeful statului major al arma
tei franceze, Chaban-Delmas, 
președintele Adunării Națio
nale, și Gaston Monnerville« 
președintele Senatului. în le
gătură cu aceasta agenția 
Frace Presse consideră că „se 
prevede o convocare apropiată a 
parlamentului".

Intr-un comentariu transmis 
sîmbătă seara și in care subli
niază că liderii rebeli dm Alger 
refuză sâ demonteze baricadele 
și resping ultimatumul guvernu
lui, agenția France Presse 
scrie : „La Alger, situația este 
aceeași ca și în zilele precedente 
și se pare că vor trebui folosite 
mijloace mai energice decit cele 
puse în aplicare în dupâ-amiaza 
de sîmbătă pentru a întări le
gea". Relatînd despre măsuri ..cu 
caracter de precau’ie* 4, agenția 
citată anunța astfel că, printr-un 
ordin al guvernului a tost inter
zisă decolarea tuturor avioanelor 
particulare sau de turism cu 
orice destinație de pe teritoriul 
Franței. ..Se urmărește, mai ales, 
— scrie corespondentul lui 
France Presse — sâ se împiedice 
ca anumite persoane să ajungă 
în Alger...*.

restabilindu.se

